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П Р О Т О К О Л 

№ 43 

 
 

 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 

29.12.2022 г., от 09:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа  се проведе 

43 - то 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.  

Отсъстват: Тодор Железов 

 

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

издаване на записна заповед в полза на ДФ <<Земеделие>>, обезпечаваща авансово 

плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020г., във връзка със Споразумение №РД50-

42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ <<МИГ-Стралджа 2016г.>> по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

 

като т. 11 Докладна записка от Атанас Киров – кмет на община Стралджа, относно 

компенсирани промени между показатели в поименния списък за капиталови разходи на 

община Стралджа, между отделни обекти, финансирани със средства от целева субсидия 

определена със Закона за държавния бюджет 2022г. и  компенсирани промени в държавните 

дейности като се запазва общият размер на уточнения бюджет на същите. 

 

като т.12 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

           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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Г-н Иван Георгиев: Предлагам точка две да бъде точка едно и всички останали да 

бъдат поредни, понеже виждам че има представители на „МИГ – гр. Стралджа 2016г.“, за да 

не ги задържаме. 

Г-н Атанас Киров: Поканих ги за да обсъдим въпросите, които сте задали на ПК. 

Инж. Иван Митев: За „МИГ – гр. Стралджа 2016г.“ има още една докладна, която е 

от допълнителните. 

Г-н Иван Георгиев: В такъв случай, оттеглям предложението си. 

 

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 № 467 

 

 

І. Приема за 43-то заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2022г. 

в местните дейности. 

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

предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ - 

Стралджа 2016г“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси. 

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

дофинансиране на държавна дейност 389 Други дейности по образованието от местни 

приходи. 

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

определяне  на Съвет по въпросите на социалните услуги. 

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

с Вх.№ ТСУИЕ - 2603 / 22.11.2022 год. от Васил Георгиев Василев, като наследник на 

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

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии на 

община Стралджа за 2023г.. 

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

на План-сметка за  дейност „Чистота” за 2023 г.. 
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8. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа, 

относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа, за календарната 

2023 година. 

9. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа, 

относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет -  

Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2023 година. 

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

издаване на записна заповед в полза на ДФ <<Земеделие>>, обезпечаваща авансово 

плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 

местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020г., във връзка със Споразумение №РД50-

42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

СНЦ <<МИГ-Стралджа 2016г.>> по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

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

компенсирани промени между показатели в поименния списък за капиталови разходи на 

община Стралджа, между отделни обекти, финансирани със средства от целева субсидия 

определена със Закона за държавния бюджет 2022г. и  компенсирани промени в държавните 

дейности като се запазва общият размер на уточнения бюджет на същите. 

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

 

 

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

добавяне на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа 

през 2022г. в местните дейности. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Уважаеми общински съветници, първо искам да пожелая весела 

Коледа на всички Вас, с които не успях да се чуя и да Ви пожелая приятно изкарване на 

празниците. Благодаря, че се отзовахте днес за това последно за годината заседание, в пред 

последния работен ден преди нова година, да направим тази сесия, която е важна за нас, 

защото има неща които трябва да се случат тази година и също така да Ви благодаря за 

учатието Ви в извънредното заседание, което се проведе на 22.12.2022г., защото то бе от 

голяма важност за нас. 

Във връзка с докладната записка по т.1, на миналото заседание общински съвет прие 

Решения №452 и №453, с които дава съгласие на общината да кандидатства по процедура 

„Модернизация на образователната инфраструктура“ и в тази връзка се налага откриване на 

нови обекти в катпиталовия списък на общината за 2022г. за проектиране. Също така бяха 

приети и Решения №458 и №460 във връзка с кандидатсване  с проектни предложения. В 

тази връзка се откриват 5 нови обекта в капиталовия списък на община Стралджа. 

Добавянето на обектите не променя общата сума на разходите в местни дейности по 

бюджета. 

 

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. 
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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, Иван Георгиев, 

 Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

и местната администрация и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински 

съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 468 

 

 Общински съвет – гр. Стралджа одобрява добавянето на нови обекти в поименния 

списък за капиталови разходи нза 2022г. на община Стралджа както следва: 

 

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

  

 УВЕЛИЧАВА 

  

 Функция I „Общи държавни служби“ 

 

 Дейност 122 Общинска администрация било 495 000лв. става 495 000лв. 

 §51 00 Основен ремонт 

 Обект „Модернизация и обновяване на ДГ „Мати Рубенова“ изнесена група с. 

Зимница – проектиране“ с 9 600лв. 

 Обект „Осъвременяване и модернизация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Стралджа – проектиране“ с 18 000лв. 

 

 Функция IV „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

 

 Дейност 603 Водоснабдяване и канализация било 57 000 лв. става 87 000лв. 

 §51 00 Основен ремонт 

 Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Иречеково - проектиране 

първи етап“ с 23 320лв. 

 Обект „Реконструкция част от вътрешна водопроводна мрежа с. Правдино – 

проектиране“ с 3 600лв. 

 Обект „Реконструкция част от вътрешна водопроводна мрежа с. Люлин – 

проектиране“ с 3 600лв. 
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 НАМАЛЯ 

 

 Функция I „Общи държавни служби“ 

 Дейност 122 Общинска администрация 

 §10 15 Материали 27 600лв. 

 

 Функция IV „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

 

 Дейност 604 Осветление на улици и площади било 650 000лв. става 620 000лв. 

 §10 16 „Вода, горива и енергия“ с 30 000лв. 

 От дейност 603 Водоснабдяване и канализация 

§10 15 Материали 5 520лв. 

 

Общата сума на разходите в местните дейности по бюджета като цяло се запазват. 

 

 

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

предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ - 

Стралджа 2016г“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Във връзка с кандидатстването на СНЦ „МИГ СТРАЛДЖА-

2016г.“, с проектно предложение: „МИГ Стралджа 2016 и МИГ Харманли заедно за 

„зелени” перспективи пред фермерите и популяризиране на местни продукти“  по 

процедура „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“ и одобрено с Решение №РД 09-660/07.06.2022г. 

на ръководителя на Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони 

2014-202г. е сключен  административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в общ размер на 188 282,22лв., от които частта за изпълнение на 

заложените в проекта дейности от страна  на СНЦ „МИГ Стралджа 2016“ са в размер на 97 

606.66лв. За  изпълнението на планираните в проекта  дейности  е необходимо наличието на  

оборотни средства, с които бенефициентът да разполага. С Решение №313 на Протокол 

№26/28.10.2021г. , на ОбС Стралджа е дадено съгласие от общинския бюджет на Община 

Стралджа да се предостави на СНЦ „МИГ Стралджа 2016“ временен безлихвен заем в 

размер на 20 000лв., след одобрение на проекта и подписване на административния 

договор, което е недостатъчно за   обезпечено изпълнение на дейностите по проекта, 

поради което е необходимо да се осигури допълнителен финансов ресурс в размер на 77 

606.66лв. Проектът е насочен към популяризиране на местни продукти с акцент върху био и 

натурално производство, чрез създаване на сезонни пазари и изложения. Проучване на 

националния и европейски добри практики в прилагането на „зелени” перспективи пред 

фермерите. В проектното предложение са предвидени и дейности, свързани със закупуване 

на модулна/преместваема конструкция за организиране на пазари и изложения.  
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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. 

 

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, Иван Георгиев, 

 Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с изпълнение от СНЦ „МИГ Стралджа 2016“ на 

Административен договор РД50-18/21.06.2022г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни 

предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по под мярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“ за 

изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.355-0016 с наименование „МИГ Стралджа 2016“ 

и „МИГ Харманли“-заедно за „зелени“ перспективи пред фермерите и популяризиране на 

местните продукти“, Общински съвет-гр.Стралджа прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 
 

 

1. Общински съвет гр. Стралджа дава съгласието си от общинския бюджет на 

Община Стралджа да се предостави на СНЦ „Местна инициативна група - Стралджа 

2016г.“ временен безлихвен заем в размер до 77 606.66 лв., като същият  се предоставя 

поетапно при възникнала необходимост за разплащане от страна на СНЦ „Местна 

инициативна група - Стралджа 2016г.“ при изпълнение на заложените дейности в проект  

№BG06RDNP001-19.355-0016 с наименование „МИГ Стралджа 2016“ и „МИГ Харманли“-

заедно за „зелени“ перспективи пред фермерите и популяризиране на местните продукти“, 

по процедура № BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по под мярка 19.3 „Подготовка 

и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“ 

 

2. Безлихвеният заем следва да бъде върнат в пълен размер в срок от 1 месец от 

одобряване размера на окончателното плащане по ДБФП и получаване от бенефициента на 

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

дофинансиране на държавна дейност 389 Други дейности по образованието от местни 

приходи. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Общината изпълнява проект „Заедно – комплексен модел на 

образователната интеграция и десегрегация в град Стралджа“, финансиран от национална 

програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ от Център за 

образователна интеграция на децата и учемиците от малцинствата при МОН. Стойността на 

проекта е 45 120лв., като 4 200лв. от тях се осигуряват от бенефициента. Проектът включва 

назначение на образователен медиатор в подкрепа на педагогическите екипи в детските 

градини, закупуване на образователни пособия и материали в учебните и детските 

заведения в града, реализиране на дейности за пълноценно приобщаване на децата и 

учениците към учебно възпитателния процес, както и по-тясно взаимодействие с 

родителите. 

 

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. 

 

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, Иван Георгиев, 

 Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 470 

 

Общински съвет – гр. Стралджа одобрява дофинансиране от държавна дейност 389 

Други дейности по образованието, като извършва компенсирани промени, както следва: 

 

МЕСТНИ ДЕНОСТИ 

 

НАМАЛЯ 
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 Функция I „Общи държавни служби“ 

 Дейност 122 Общинска администрация 

§10 15 Материали с 4 200лв. 

 

УВЕЛИЧАВА дофинансиране 

Функция VI „Образование“ в дейност 389 „Други дейности по образованието“ 

§10 15 с 2 200лв. 

 §02-01 Нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2 000лв. 

 

 Общата сума на бюджета за местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности с местни приходи не се промена към 31.12.2022г.. 

 

 

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

определяне  на Съвет по въпросите на социалните услуги. 

 

Г-н Тодор Железов влезе в залата в 09:15ч. Кворум 17 общински съветници. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: Във връзка със стартиране на процесите на планиране на 

социалните услуги и изготвяне на анализ на потребностите от социални и интегрирани 

здравно-социално услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или 

частично от държавния бюджет и тяхното планиране е необходимо да бъде определен 

Съвет по въпросите на социалните услуги. Съветът подпомага извършването на анализ на 

потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и 

ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, 

разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината и изпълнява и други функции, 

възложени от общинския съвет. В тази връзка предлагам състават на съвета да бъде 

описания в докладната записка. 

 

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

Социална политика за становище. 

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

 

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

 

Гласували:   „ЗА” – 17 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

самоуправление и във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал.3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 471 
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1. Определя Съвет по въпросите на социалните услуги в състав: 

 

Председател: Гроздан Иванов – зам.-кмет на община Стралджа 

 

Секретар: Снежана Вълкова – началник отдел „Хуманитарни дейности“ 

 

Членове: 

1. Д-р Дора Йовчева – председател на ПК по „Социална полита“ към Общински 

съвет – гр. Стралджа 

2. Койчо Тончев Койчев – общински съветник в Общински съвет – гр. Стралджа 

3. Живка Иванова – управител ЦСРИ 

4. Марияна Пенева – управител ЦОП 

5. Младенка Делибалтова - директор на ДПЛУИ – с. Маленово 

6. Тольо Йорданов – инспектор ДПС към РУ- Стралджа 

7. Елена Радева – началник отдел „ИОХСУ“ в  Д „СП“ – гр. Ямбол 

 

 

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

заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 2603 / 22.11.2022 год. от Васил Георгиев Василев, като 

наследник на Георги Василев Василев 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: Имотът, за който е подадено заявлението се намира в полигона на 

селището. Съгласно Общия устройствен план на общината, територията е предвидена за 

малоетажно жилищно строителство. Походът към имота е по неуреголирани пътища от 

запад на юг. По неизвестни причини имотът е изключен от регулация. Територията е 

електофицирана и водоснабдена. Желанието на заявителя е имотът да се влючи в 

селищните граници, да се уреголира като стане част от кв.60 по ПРЗ на с. Зимница, като 

това ще даде възможност за строителство в имота. Ще е необходимо и превеждане на улица 

от запад, както и провеждане на нова улица в южна посока, която да се свърже с уличната 

мрежа. При извършване на тези действия гранищите на населеното място ще преминат по 

нова улична регулация. Новото УПИ да бъде с отреждане „За фотоволтаична инсталация, 

производствена и складова дейност“ 

 

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

Устройство на територията и евроинтеграция за становище. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и прие проекторешението. 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 гласа: 
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 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, Иван Георгиев, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от 

ЗУТ, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 472 

 

      І.Общински съвет гр.Стралджа допуска изработване на ПУП-ПРЗ с който ПИ № 

647 се включи в селищните граници, да се урегулира, като приеме рег.№ ХІІ647 в кв.60 с 

отреждане „За фотоволтаична инсталация, производствена и складова дейност“, при 

следните технически параметри: 

          1.Плътност на застрояване – до 80% 

          2.Интензивност на застрояване – до 2,5 

          3.Минимална озеленена площ – 20% 

          4.Максимална височина – до 10м за сгради и до 3м за съоръжения и 

инсталации 

          5.Устройствена зона - предимно производствена   

   

          Същевременно с това да се приложат изискванията на §8 от ПР на ЗУТ 

 

           Да се предвиди улица от запад, започваща от о.т.173 на юг, както и прокарване 

на нова улица в южна посока, която ще се свърже с улична мрежа при осова точка 152а. 

Границите на населеното място да преминат по новата улична регулация. 

 

 

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

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии на 

община Стралджа за 2023г. 

 

 

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

докладната записка. 

 Г-н Атанас Киров: Във връзка с планирането на годишното ползване на дървесина за 

следващата година и изскванията на ЗГ и НУРВИДГТОДСПДНГП, предлагам годишен 

план за ползване през 2023г., в който са определени обема на ползване, видовете сечи и 

категориите дървесина, които ще се добият. Планът е съобразен с предвиденото ползване 

от горскостопанския план за общинските гори от общината. Разпределението по видове 

сечи е посочено в докладната записка, с която сте се запознали. 

 Разбрах, че г-н Йорданов е имал питане на комисиите. 
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 Г-н Йордан Йорданов: Въпросът ми беше до каква степен сме изпълнили 10год. 

план? Тоест движим ли се правилно по него? Догодина е последната от този план, 9/10 ли 

сме усвоили до момента? 

 Г-н Атанас Киров: Г-н Тахиров отсъства от заседанието понеже е в отпуск и не е в 

града, но ще Ви отговоря. Изсекли сме повече, отколкото е заложено в плана. Ще направим 

справка, която ще Ви предоставим да прегледате. През 2014г. и 2015г. е сечено много 

повече, отколкото е било планирано. Както видяхме, резултатите от това са налице. Всички 

знаем, как се борихме тази година да осигурим дърва за нуждите на общината. Не искам да 

обвинявам никого, но аз съм длъжен да защитя колектива, с който работя и съм длъжен да 

кажа, че въпросното безразборно сечене се е случило по времето на предшественика ми. 

 Г-н Стоян Георгиев: В такъв случай, колко залесявания има направени? По време на 

вашия мандат? 

 Г-н Атанас Киров: Нула. Ще ви отговоря защо. Имаше проекти, по които можеше да 

кандидатстваме във връзка с това, но след направените проучвания, установихме, че не си 

заслужават. Не си заслужават понеже бяха за иглолистна дървесина, която иска много вода, 

което води до въпроса с напояването и не е подходяща за отопление. 

 Г-н Стоян Георгиев: Г-н Киров, през годините, през които Вие сте кмет, променихте 

много неща. Имате още една година за да промените и това в по-добра посока, до края на 

мандата Ви. 

 Г-н Иван Георгиев: А за цените, разбирам, че ще ги разгледаме на по късен етап? 

 Г-н Атанас Киров: Точно така. На фона на инфлацията и непрекъснато покачващите 

се цени, ще изчакаме известно време за да калкулираме цените. Разбира се, ще направим 

така че те да бъдат възможно най-ниски. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предстви становището от 

проведеното съвместно заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 

проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 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, Иван Георгиев, 

 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.112, ал.1 от ЗГ, чл.4, 

ал.3, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.7, ал.1 и ал.4 от НУРВИДГТОДСПДНГП, Общински съвет-

Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 473 
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I. Общински съвет – гр. Стралджа приема годишния план за ползване на дървесина в 

горски територии – общинска собственост, включващ следните отдели/подотдели: 

 

I. Възобновителни сечи 

 
1. Издънкови за превръщане 

 
Отдел Землище Площ 

(ха) 

Дървесен 

вид 

Стояща 

(пл/м3) 

Едра 

(пл/м3) 

Средна 

(пл/м3) 

Дребна 

(пл/м3) 

Дърва 

(пл/м3) 

Вършина 

(пл/м3)  

233 а с. Каменец 4,3 цер,благун 76 1 4 - 71 - 

233 в с. Каменец 26,2 цер,благун 760 7 21 - 728 3 

234 г с. Каменец 23,7 цер,благун 588 5 13 - 566 4 

238 в с. Каменец 10,7 цер,благун 156 2 9 - 144 1 

Общо   64,9  1580 15 47 - 1509 8 

 

2. Ниескостеблени 

 
Отдел Землище Площ 

(ха) 

Дървесен 

вид 

Стояща 

(пл/м3) 

Едра 

(пл/м3) 

Средна 

(пл/м3) 

Дребна 

(пл/м3) 

Дърва 

(пл/м3) 

Вършина 

(пл/м3)  

223 ж с. Войника 9,8 акация 245 - 20 90 130 5 

225 е с. Войника 4,9 акация 310 - 25 110 170 5 

Общо   14,7  555 - 45 200 300 10 

 

II. Определя начина на използване на подотделите от горските територии – 

общинска собственост за 2023г., както следва: 

 1. На основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗГ и чл.5, ал.1, т.2 от 

НУРВИДГТОДСПДНГП, ползването на дървесина от общински горски територии на 

община Стралджа да се осъществи чрез добив и продажба на добита дървесина от 

временен склад на населението на община Стралджа, както и за нуждите на община 

Стралджа /кметства, детски градини и училища/, от следните отдели: 223/ж, 225/е, 233/а, 

233/в, 234/г, 238/в. 

 

III. Упълномощава Кмета на община Стралджа да организира всички дейности за 

възлагане добива и продажбата на дървесина. 

 

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

приемане на План-сметка за  дейност „Чистота” за 2023 г.. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: На основание  чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, 

таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план - сметка, включваща 

необходимите разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и 

транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово 
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разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците, третиране на битови 

отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване 

и/или обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места и селищните 

образувания в общината, предназначени за обществено ползване. В изпълнение на горното 

от общинската администрация е разработен Проект на План – сметка за разходите по 

посочените по-горе дейности и очакваните приходи за 2023г. Общата стойност на 

разходите по проекта за дейност “Чистота” за 2023г. възлиза на 1 297 000.00 лв. / 

Приложение № 1/. 

Г-н Стоян Георгиев: На ПК поставих въроса, да се назначи още един човек за с. 

Зимница, за почистване на тревни площи. 

Г-н Атанас Киров: Не е въпроса до това да осигурим, а ще намерим ли работник. 

Г-н Стоян Георгиев: Ако не се опитаме, няма да намерим. 

Г-н Атанас Киров: Казвам Ви го защото заплатата ще бъде минимална. Преди време 

имаше програма с добър срок – 2 години, но не успяхме да намерим кандидат. Кмета г-н 

Милен Стамов обиколи цялото село за да търсят работник, но така и никой не се съгласи. 

Явно имате критики г-н Георгиев, но мисля, че се справяме добре с мобилните групи от 

Стралджа. Може и някога да не са се справяли в срок, но все пак успяват да си свършат 

работата. 

Г-н Милен Стамов – кмет на с. Зимница: Аз мисля, че се справяме добре и няма 

нужда от човек. 

Г-н Стоян Георгиев: Забелязал съм, че се коси на метър, метър и половина максимум 

от тротоара, а останалата част покрай дворовете не се коси. Това ли е нормално окосено? 

Г-н Атанас Киров: Това не съм го виждал и не знам. Може би г-н Стамов има повече 

информация. 

Г-н Милен Стамов: Веднага след приключването на главните части се връщат и го 

окосяват. 

Г-н Атанас Киров: Поемам ангажимент да бъде окосено навсякъде където са 

забелязани пропуски от г-н Георгиев. Приемам критиката и ще поема ангажимента от тук 

нататък да не се случват такива неща. 

Г-н Стоян Георгиев: Преди години, когато имаше програми, в селото на площада 

имаше градинки с цветя и се поддържаха. 

Г-н Атанас Киров: Пак ще има градинки и ще се поддържат, но искам да кажа нещо 

в аванс за пазара в с. Зимница. Разбира се всичко в тази връзка ще подложим на обсъждане 

по късно, но искам да знаете, че задължително ще отделим достатъчно средства за 

цялостното му реновиране. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев предстви становището от 

проведеното съвместно заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха 

проекторешението. 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 гласа: 



Страница 14 от 20 
 

 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, Иван Георгиев, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 

3, т. 2 от ЗМДТ, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 474 

 

 

1. Общински съвет Стралджа утвърждава План-сметка за дейност “Чистота“ за 

2023 г. в размер на 1 297 000 лв., съгласно  Приложение № 1, неразделна част от 

решението.  

2. Общински съвет Стралджа потвърждава т. 3 от свое решение № 21 от 

Протокол № 3/28.12.2011 г. за определяне размера на ТБО за 2023 г. 

3. Общински съвет Стралджа потвърждава т. 3 от свое решение № 183 от 

Протокол № 15/23.12.2016 г. за определяне на таксата според количеството на битовите 

отпадъци и ползване на индивидуални съдове. 

 

 

 

По т.8 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа, 

относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа, за календарната 

2023 година. 

 

 

Инж. Иван Митев изложи мотивите  си по докладната записка: Съгласно чл.42, ал.1 

от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, ОбС планира дейността си в годишен 

план. На заседание на съвета се приема годишен календарен график за провеждане на 

заседанията на Постоянните комисии и заседанията на Общински съвет – Стралджа, през 

2023 година. Всички редовни заседания ще бъдат провеждани всеки последен четвъртък на 

месеца, от 10:00 часа. Съгласно чл.74, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация, 

заседанията на Постоянните комисии ще се провеждат не по късно от 2 дни преди 

заседанието на ОбС. По изключение, заседанията на Постоянните комисии и заседанията на 

Общински съвет могат да бъдат проведени и на друга дата, посочена от председателя на 

Общински съвет – Стралджа. 

 

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

съвместно заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха проекторешението. 
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Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 

Гласували:   „ЗА” – 17 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.1 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 475 

 

 

 1. Общински съвет град Стралджа приема календарен график за провеждане на 

своите редовни заседания през 2023 година, съгласно Приложение №1. 

 2. Общински съвет град Стралджа приема календарен график за провеждане на 

заседанията на Постоянните комисии през 2023 година, съгласно Приложение №2. 

 3. Календарният график остава отворен за промяна, в зависимост от дейността на 

ОбС, кмета на общината и общинска администрация. 

 

По т.9 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-гр.Стралджа, 

относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет -  

Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2023 година. 

 

 

Инж. Иван Митев изложи мотивите си по докладната записка: Ежегодното приемане на 

план за дейността на общински съвет е необходимо за планиране работата в заседанията му 

през следващата календарна година, съгласно действащото законодателство. 

 

 

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

съвместно заседание на ПК: Комисиите разгледаха и приеха проекторешението. 

 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 

от Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 476 
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1. Приема план за дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 2023 година. 

 2. Планът е отворен за включване на допълнителни теми за разглеждане, проекти и 

предложения от текущ характер. 

Приложение: Проект за план на дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 2023 

година. 

 

 

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

издаване на записна заповед в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020г., във връзка със Споразумение №РД50-42/27.04.2018г. за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Стралджа 2016г.“ по подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от ПРСР 2014-2020г. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: На 27.04.2018г. е сключено Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за водено от общостите местно развитие на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“, с 

което Стратегията получава финансова подкрепа от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020г. и ЕСФ 

чрез оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Съгласно Наредба 

№ 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране 

на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014-2020г., всяка Местна инициативна група е в правото си да получи 

финансова помощ, която е предназначена за текущи разходи и популяризиране на 

стратегията за ВОМР на територията на действие на МИГ. На МИГ - Стралджа 2016г  за 

2023 година предстоят да бъдат одобрени със заповед на Управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020 г планирани дейности и свързаните с тях разходи за изпълнение на Стратегията 

(2017-2023г.) в размер на 139 332,62 лв.. Съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.3 от Наредба № 1 от 22 

януари 2016 г., ползвателят - СНЦ „МИГ-Стралджа 20016г.“, може да получи авансово 

плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрения годишен бюджет. Единият от 

изискуемите документи е запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на 

ДФЗ, в размер на 100 на сто от стойността на авансовото плащане. 

Извънредното внасяне на настоящата докладна записка е съгласно законовите 

разпоредби на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. – чл.7, ал.5 от Наредбата, „Авансово 

плащане може да бъде заявено пред Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/, в случаите по ал.2, 

т.2 – не по-късно от един месец от издаването на заповедта по чл.14, ал.1 или 2 за 

каленарната година за която се отнася“.  

Г-н Йордан Йорданов: На комисиите предложих да се изготви отчет за извършените 

от МИГ-а дейности през тази календарна година, който да бъде разгледан на следващата 

сесия с информативна цел. 

Г-н Николай Вълчев: Не можах да разбера дали искате писменна информация или 

просто искате да знаете какво правим. Всички дейности са публикувани на официалния ни 
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сайт и можете да ги погледнете там. Доклада който желаете се прави всяка година, около 40 

– 50 страници, който също се качва на сйта.  

Г-н Атанас Киров: Мисля, че на януарската сесия общинските съветници ще 

разполагат с доклада и ще могат да се запознаят подробно. 

 

Други 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. 

 

 

 

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

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 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, Иван Георгиев, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение № РД50-

42/27.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за  водено от общностите местно развитие на 

СНЦ «МИГ-Стралджа 2016г.» по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,сключено  между 

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., 

Управляващия орган на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-

2020г. и Сдружение «Местна инициативна група – Стралджа 2016г.», със седалище и адрес 

на управление: гр.Стралджа, ул.»Хемус» № 10, ЕИК: 177043360, представлявано от 

Николай Вълчев Николов и чл.7, ал.6 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 477 

 

  

  

1. Упълномощава кмета на Община Стралджа, след одобрение на планираните 

дейности и разходи от МЗХ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ «Земеделие» в размер на до 64 666,31 лева, 

(шестдесет и четири хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 0,31 ст.) за обезпечаване на 

100% от заявения размер на авансово плащане по одобрения за 2023 г. годишен бюджет за 
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текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ «МИГ – Стралджа 2016г.», чрез прилагане на Подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., по Споразумение за изпълнение на  

Стратегията за Водено от общноститеместно развитие № РД50-42/27.04.2018г., със срок до 

6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на годишния бюджет за 2023 година, 

за който се отнася авансовото плащане. 

 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение «Местна инициативна група – 

Стралджа 2016г.» да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане 

и да ги представи пред ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция. 

 

 

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

компенсирани промени между показатели в поименния списък за капиталови разходи на 

община Стралджа, между отделни обекти, финансирани със средства от целева субсидия 

определена със Закона за държавния бюджет 2022г. и  компенсирани промени в държавните 

дейности като се запазва общият размер на уточнения бюджет на същите. 

 

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

докладната записка. 

Г-н Атанас Киров: В докладната става дума за неусвоени средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи в размер на 260лв., които предлагам да се добавят към друг 

обект, който ще се изпълнява през 2023г., като обектите „Доставка и монтаж на 

видеонаблюдение гр. Стралджа“ и „Доставка и монтаж на видеонаблюдение с. Зимница“ са 

приключени, а обект обект „Рехабилитация на ул. Плиска, с. Зимница“ о.т 

157/158/177/58/161,162 до о.т 163, остава за изпълнение за 2023г. 

 

 

Разисквания не постъпиха и Инж. Иван Митев подложи на гласуване проекта за 

решение от докладната записка. 

 

 

Гласували поименно:   „ЗА” – 17 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, Иван Георгиев, 

 Тодор Железов, Петър Драгиев, Ангел Ангелов, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.124, ал.3 

от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет-Стралджа прие 

следното: 
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                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 478 

 

 

I. Общински съвет – гр. Стралджа одобрява компенсирани промени в поименния 

списък за капиталови разходи за 2022г., както следва: 

 

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 

 

НАМАЛЯ 

В дейност 122 Общинска администрация 

          -обект „Доставка и монтаж на видеонаблюдение гр. Стралджа“ 

 § 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

Било 25 300лв. става 25 144лв.                     - 156лв. 

-обект „Доставка и монтаж на видеонаблюдение с. Зимница“ 

§ 52 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

Било 6 900лв. става 6 796лв.      - 104лв. 

 

 

УВЕЛИЧАВА 

§ 10 15 Материали        +260лв. 

 

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ 

-обект „Рехабилитация на ул. Плиска, с. Зимница“ от 

 о.т 157/158/177/58/161,162 до о.т 163. 

§5100 Основен ремонт 

Било 13 000лв. става 13 260лв.      +260лв. 

 

НАМАЛЯ 

§ 10 15 Материали        -260лв. 

 

Общата сума на целевите средства и на разходите за местни дейности за 2022г. 

остава непроменена. 

 

II.  Общински съвет – гр. Стралджа одобрява компенсирани промени в разходите за 

държавни дейности във връзка с чл.43, ал.1 от ПМС №31 от ЗДБРБ за 2022г. съгласно 

Приложение 3.1 като бюджета като цяло за държавни дейности остава непроменен. 

 

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

АПК, предвид сроковете, в които следва да бъдат трансформирани средствата, а именно до 

31.12.2022г. 

 

 

По т.12 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Янко Добрев: Имам един въпрос, който се отнася до програмата за „Енергийна 

ефективност“. Разбрах, че има нов проект с който бихме могли да кандидатстваме за 

саниране на останалите 3бр. кооперации в града. Имате ли информация за това? 
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Г-н Атанас Киров: Да. Заели сме се с въпроса. Заедно с г-жа Стойкова проучваме. 

Има изисквания, като едно от тях е РЗП да е над 2000кв.м.. Поради тази причина, мисля че 

ще се впише в изискванията само за едни от блоковете, които останаха несанирани. Все 

още не съм нясно с параметрите на програмата, но сме се насочили в тази посока и ще 

задействаме нещата. 

Г-н Янко Добрев: Срока за кандидатстване е 31.05.2023г. 

Г-н Атанас Киров: Каквото е нужно да се направи от общината, то ние ще го 

направим. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 43-то заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  10:10 ч. 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


