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П Р О Т О К О Л 

№ 44 

 
 

 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 

26.01.2023 г., от 10:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа  се проведе 

44 - то заседание  на Общински съвет – Стралджа. На заседанието присъстват общинските 

съветници, зам.-кметовете на общината, 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 г-н Ангел Ангелов по здравословни причини. 

 

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

общински съветника. 

 

Инж. Иван Митев съобщи на присъстващите, че кмета на общината няма да 

присъства на заседанието по здравословни причини и затова докладните записки ще бъдат 

представени от зам.-кмета на община Стралджа, г-н Гроздан Иванов. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов: Уважаеми колеги, преди 

малко научихме една неприятна новина за нас. Починала е Тянка Ташкова, дългогодишен 

учител и директор в местното училище, общественик и литературен деятел. Предлагам, ако 

нямате нищо против, да станем и да запазим минута мълчание, за да почетем паметта на    

г-жа Ташкова. 

 

Една минута мълчание в памет на г-жа Тянка Ташкова. 

 

Инж. Иван Митев: Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменениля и/или 

допълнения към така предложения дневен ред? 

 

Изменения и допълнения към проекта за дневен ред не постъпиха и инж. Иван 

Митев предложи, който е съгласен с предложения проект за дневен ред, да гласува. 

 

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

 

На основание чл. 46, ал. 1 и ал.2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа прие 
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Р Е Ш Е Н И Е № 479 

 

 

І. Приема за 44-то заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси, 

относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община гр. Стралджа и 

Председателя на Общински съвет – гр. Стралджа за периода от 01.10.2022г. до 31.12.2022г. 

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

на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, 

притежаващи пасищни животни. 

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

с Вх.№ ТСУИЕ – 1672/ 19.08.2022г. от ЕОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Йонко 

Николов Николов – управител за одобряване на ПУП-ПП, касаещ трасе на ел. кабел от ПИ 

№11661.220.173 по КК земл. с. Воденичане, общ. Стралджа до бъдеща повишаваща п/ст 

„Стралджа“. 

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

на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Стралджа. 

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

на мониторингов доклад на община Стралджа за 2022г. в изпълнение на Областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 

– 2030г./. 

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

на общински план за младежта за  2023 година на община Стралджа. 

7. Докладна записка от Гроздан Иванов – зам.-кмет и председател на МКБППМН, 

относно отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа през 

2022г. 

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

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

2022 г. до м. декември 2022 г. /вкл./ 

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

 

 

По т. 1 Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и 

финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на община гр. 

Стралджа и Председателя на Общински съвет – гр. Стралджа за периода от 01.10.2022г. до 

31.12.2022г. 

 

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

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

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

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

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

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

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

командировка. 

 

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

ПК по бюджет и финанси, за становище. 

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

 

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

 

Гласували:   „ЗА” – 16 гласа: 

 „ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

командировките в страната, Общински съвет-Стралджа взе следното:  

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 480 

 

 Общински съвет – гр. Стралджа одобрява отчета за получените командировъчни 

пари за четвъртото тримесечие на 2022г. от: 

 

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

- в страната – 0 лв. 

- в чужбина -  0 лв. 

 

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

- в страната – 0 лв. 

- в чужбина -  0 лв. 

 

 

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

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

обекти, притежаващи пасищни животни. 

 

 Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

Г-н Гроздан Иванов: В чл.37и от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи се конкретизира реда за предоставяне за ползване на общинските 

пасища и мери. Процедурата по предоставяне на общински пасища и мери започва с 

Решение на Общински съвет със списък на пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Този списък се публикува на интернет 

страницата на общината в срок до 1 март.  След това процедурата продължава с подаване на 
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заявления за наемане на пасища и мери от собствениците на пасищни животни до 10 март 

на текущата година. Срока за отдаване под наем, не може да е по-малко от 5 стопански 

години и не по-дълъг от 10 години. Пасищата и ливадите се разпределят между 

правоимащите, които имат  животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в информационната система на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни животни и  съобразно наличните площи пасища и мери на 

територията на общината. Подадените заявление по надлежния ред се разглеждат от 

комисия, определена от кмета на общината. За разпределените имоти между правоимащите 

комисията съставя протокол в срок до 1 май, който се публикува на интернет страницата на 

общината. Протокол за окончателно разпределение на имотите комисията съставя до 1 юни.  

Сключват се договори за наем за имотите от общински поземлен фонд въз основа на 

протоколите на комисията и след заплащане на наемната цена, определена по пазарен 

механизъм, но не по-ниска от средното годишно рентно плащане. При възложеното 

определяне на среден размер на арендно плащане по пазарен принцип за пасища и мери от 

община Стралджа от лицензиран оценител, средната наемна цена е около 12лв./дка.  

Съгласно Протокол от 28.01.2022г. на Областна дирекция „Земеделие” Ямбол за 

стопанската 2022/ 2023г. за землищата от община Стралджа средната рентна вноска за 

пасищата достига 10-12лв./дка. В други общини от област Ямбол, средните наемни цени на 

пасищата и ливадите достигат 10-14лв/дка.  

Знаете, че списъкът с общинските пасища е публикуван на официалната интернет 

страница на община Стралджа. Ако има въпроси, тук е и началникът на отдел ИДОС – г-жа 

Павлина Георгиева. 

 

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

Общинска собственост и стопанска политика за становище. 

Г-н Иван Георгиев: 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, Тодор Железов, 

            Валентина Митева, Христо Христов, 

 Янко Добрев, Койчо Койчев, Йордан Йорданов, 

 Стоян Георгиев, Мария Толева, Иван Георгиев, 

 Петър Драгиев, Елица Иванова 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

. 

 

 

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

ползване на земеделските земи, Общински съвет-гр.Стралджа прие следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 481 
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1. Общински съвет Стралджа определя пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд за стопанската 2023 / 2024г. за общо и индивидуално ползване съгласно 

Приложение №1.  

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

индивидуално ползване на собственици на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 

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

фонд за индивидуално ползване в размер на 12.00лв/дка. 

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договори от стопанската 2023 / 

2024г. за срок от 6 години с правоимащите животновъди след заплащане на наемната цена 

определена в настоящото решение. 

5. Приема Годишен план за паша за стопанската 2023 / 2024 година в общинските 

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

 

 

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

заявление с Вх.№ ТСУИЕ – 1672/ 19.08.2022г. от ЕОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано 

от Йонко Николов Николов – управител за одобряване на ПУП-ПП, касаещ трасе на ел. 

кабел от ПИ №11661.220.173 по КК земл. с. Воденичане, общ. Стралджа до бъдеща 

повишаваща п/ст „Стралджа“. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

Г-н Гроздан Иванов: Трасето на ел.кабел по КК земл.с.Воденичане, общ.Стралджа 

до бъдеща повишаваща п/ст „Стралджа“, преминава по полски пътища- общинска 

собственост  и на две места пресича Националната пътна мрежа-АМ „Тракия“ и път 7007. 

Представен е и Протокол за предварителен оглед, с който ОПУ-Ямбол не възразява върху 

трасето, при определени условия описани в протокола.        

          Съгласно правомощията Ви по чл.124а, ал.1от ЗУТ с Решение № 365 от 

Протокол № 32/ 31.03.2022 год. сте допуснали изработването на ПУП – ПП, касаещ трасе 

на ел.кабел от ПИ №11661.220.173 по КК земл.с.Воденичане, общ.Стралджа до бъдеща 

повишаваща п/ст „Стралджа“ 

          ПУП-ПП е разгледан от Общински Експертен Съвет и със свое Решение № 3 

от Протокол № 2 / 12.08.2022 год. е приет със забележка, която в последствие е отстранена. 

           Разработката е обявявана на заинтересованите лица, съгласно процедура по 

чл.131 от ЗУТ и възражения по нея не са постъпили в законоустановения срок.  

           Въз основа изискванията на чл.129, ал.1 от ЗУТ, следва със свое решение 

Общински Съвет – Стралджа  да одобри ПУП- ПП. 

Г-н Димчо Стойков: Искам да попитам, чисто информативно, къде се намира тази 

постстанция? 

Инж. Иван Митев: Кпацитета на съществуващата постстанция към момента е 

изчерпан за включване на нови фотоволтаични централи. Трасето е към бъдеща 

повишавяща постстанция, която ще бъде изградена допълнително до съществуващата вече 

постстанция. 

Г-н Иван Георгиев: Кабела от къде минава? Минава ли през населеното място? И 

идва до тук за да вземе мощност? 

Г-н Гроздан Иванов: Мога да Ви зачета имотите през които минава. 
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Г-н Иван Георгиев: Не е нужно. 

Г-н Гроздан Иванов: Основните са на с. Воденичане. 

 

 

Други 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:   „ЗА” – 16 гласа:  

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински 

съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 482 

 

          І.Общински съвет гр.Стралджа одобрява ПУП- ПП, касаещ трасе на ел.кабел 

от ПИ №11661.220.173 по КК земл.с.Воденичане, общ.Стралджа до бъдеща повишаваща 

п/ст „Стралджа“ 

 

 

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

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

учениците в Община Стралджа. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

Г-н Гроздан Иванов: Основна цел на Анализа е да очертае някои приоритетни 

потребности при определяне на нуждите от подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците, която институциите в системата на предучилищното и училищно образование 

осигуряват, както и планиране и осигуряване на качествени образователни услуги, в 

съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик чрез осигуряване 

на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията, осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко дете 

и всеки ученик, повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях от 

всички деца и ученици, живеещи на територията на община Стралджа. 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) определя 

приобщаващото образование, като неизменна част от правото на образование и въвежда 

осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата – 

обща и допълнителна. Подкрепата за личностно развитие трябва да се предоставя на всяко 

дете и ученик, като се осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им 

образователни потребности. 
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Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване 

качеството на образование, както и на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Стралджа. 

 

 

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” – 16 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за 

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

следното: 

 

 

 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 483 

 

 

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

учениците в Община Стралджа. 

 

 

 

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

приемане на мониторингов доклад на община Стралджа за 2022г. в изпълнение на 

Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за 

периода /2021 – 2030г./. 

 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

Г-н Гроздан Иванов: Планът за действие на община Стралджа за периода /2021 – 

2023г./ в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на 

ромите в област Ямбол за периода /2021 – 2030г./ е приет от Общински съвет- гр.Стралджа 

с Решение № 303 от Протокол №25/30.09.2021г. Планът за действие задава основни 

принципи на цялостна общинска политика за равноправно интегриране на ромите и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община 

Стралджа. Той е резултат от съвместните усилия и партньорството между общинска 

администрация, общинските институции, институциите в областта на социалните услуги, 
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неправителствените организации и ромската общност. Планът за действие цели очертаване 

на задачите за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани 

в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, които са част от 

населението на община Стралджа. При реализацията му бе прилаган интеграционният 

принцип на база равнопоставеност и равна отговорност, т. е. оказване на помощ не само на 

ромската етническа група и другите групи в неравностойно социално положение, но и на 

всички български граждани като цяло, които имат потребност от определена помощ и 

съдействие при решаването на проблеми. С моя Заповед е определено Звено за мониторинг 

и оценка, което изготвя годишен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на 

заложените дейности по приоритетите на Плана за действие на община Стралджа. 

Г-н Стоян Георгиев: Относно посещенията в училищата, работи ли се в тази насока? 

Г-н Гроздан Иванов: Разбира се. Назначават се помощник възпитатели, медиатори, и 

други, като целата е не толкова да им помагат в клас, колкото да ги задържат в класните 

стаи. Знаете, сигурен съм, по-добре от мен, че посещаемостта намалява, когато започне 

селскостопанския период и роителите им започнат работа по полетата и те тръгват с тях и 

имаме липса. Разбира се, че се работи по това. 

 Г-н Стоян Георгиев: Преди имахте афинитет към проверките в училищата, относно 

посещаемостта. Имате ли все още този афинитет? 

 Г-н Гроздан Иванов: Продължавам да го имам, да. 

 Г-н Стоян Георгиев: Добре, но не се чува за тях. 

Г-н Гроздан Иванов: Като един политически лидер ще кажа: Следващия път като 

дойда, като глашатай ще дойда в центъра на с. Зимница, ще ударя тъпана и ще кажа „ Г-н 

Георгиев, бях на проверка в училището“. Обещавам Ви! 

Г-н Стоян Георгиев: Казвам го защото виждам колко деца ходят на училище сутрин. 

Г-н Гроздан Иванов: Къде? 

Г-н Стоян Георгиев: В с. Зимница. Затова питам дали сте ходили на проверка скоро. 

Г-н Гроздан Иванов: В Зимница, последния месец не съм ходил, само в Стралжа, но 

в най-скоро време ще отида и там. 

 

Други 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” – 16 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

 На основание основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет-Стралджа прие 

следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 484 
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1.Приема Мониторингов доклад на община Стралджа за 2022г. в изпълнение на 

Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за 

периода /2021 – 2030г./. 

 

 

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

Приемане на общински план за младежта за  2023 година на община Стралджа. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

 Г-н Гроздан Иванов: Настоящият Общински план за младежта е разработен в 

изпълнение на Закона за младежта, както и в съответствие с изискванията на Националната 

стратегия за младежта (2021-2030г.), формиращи държавните политики за младите хора, в 

съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в 

младежката област, представя анализ на текущото състояние, както и действията, които 

трябва да бъдат предприети. Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите 

хора на възраст от 15 до 29 години. 

  Планът е ориентиран към младите хора в общината и цели подобряване на качеството им 

на живот, чрез прилагането на ефективни мерки от всички институции, ангажирани да 

работят с тях. 

 Искам да кажа, че провеждаме срещи и с младите хора, бих казал в тийнейджърска 

възраст, както и с техните родители.  Последното което направихме, с което целяхме тези 

деца да останат в Стралджа, а не да отидат да учат в други населени места, защото 

миграционният процес е стъпаловиден и това е първият етап от стъпка, която предвещава 

напускането на родното място, не само на детето, но и на цялото му семейство. Тоест с 

колегата Станчев, бяхме на родителска среща в училище СУ“П.К.Яворов“. Видяхме 

желанията на децата и на родителите, какво биха искали да учат, за да бъдем адекватни на 

на техните желания и пак казвам, за да направим всичко възможно тези деца да останат да 

живеят тук. Попитахме какво им липсва на децата. Ще Ви кажа какво поискаха те. Те 

казаха „ Виждаме, че се правят много концерти в Стралджа, много културни мероприятия, 

но няма културно мероприятие насочено към нас.“. Тоест към 10-16 годишните, което 

приемаме като грешка от наша страна, така че може да е малка стъпка, но това са стъпките, 

по които трябва да вървим. Трябват ни ефективни планове, тоест, не толкова широко 

разчертани, както са тези, а тясно локализирани, тясно свързани с нашата общност, с нашия 

град, които биха помогнали тези деца да се развиват и да останат, колкото се може повече. 

 Г-н Янко Добрев: Това което сте направили е добре, но бих искал да попитам до 

къде се стигна по въпроса с РУО-Ямбол за откриване на нова паралелка. Има ли развитие 

по този въпрос? Все пак ние трябва да защитим нашия интерес и на регионално ниво. 

 Г-н Гроздан Иванов: Беше проведена областна комисия по образованието, свързана с 

план-приема след 7 клас в училищата в областта, и мога да кажа, че това което родителите 

и учениците желаеха, относно това, което искат да изучават децата, бе постигнато. Бе взето 

решение иска на община Стралджа и СУ“П.К.Яворов“ да бъде взет под внимание. Децата и 

родителите са уведомени, че ще учат това което те искат и до колкото разбрах, голяма част 

от децата ще останат да учат тук, точно поради тази причина. 

 Г-н Иван Георгиев: Аз искам само да кажа, че ако искаме в бъдеще тези деца да 

останат тук и да се реализират след завършване на училище, трабва наистина да се помисли 

над това с каква диплома излизат след 12 клас. Сега излизат с диплома без специалност. Не 
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знам, сигурно е много трудно, но ако излизат примерно като стругари, шлосери, ел. 

техници, заварчици, биха могли да намерят реализация. В момента нямаме никакви 

специалности и това е една от причините, поради които родителите не желаят да пуснат 

децата си да учат тук. 

 Г-н Гроздан Иванов: Вече имаме предварителни разговори с инвеститори за дуална 

форма на обучение в нашето училище. Интерес прояви г-н Миролио, който съвсем наскоро 

започна производство в града. Идеята му е да разширява това производство. Разбира се този 

тип индустрия е насочена основно към момичета. Те вече имат такава практика с 

текстилния техникум в гр. Сливен и желаят да наложат тази практика и тук, като 

финансират закупуването на машините и материалите за обучението. Това е добре за 

момичетата, но какво обаче ще се случи с момчетата? Имахме среща с представителите на 

коопрациите, които изявиха желание да направим база, където да ги обучаваме за 

механизатори. Това обаче ще е по-трудно. Надявам се да се случи. Господин Георгиев е 

прав. Децата излизат без нужнатаквалификация за да се реализират след това. В момента 

има паралелки по готварство. Чудесно е! Обаче ние сме като инкубатор за други сектори, 

тоест, обучаваме тези деца, но те няма къде да се реализират в нашия град. Трябва да се 

спрем на нашата локална специфика. От какво имаме нужда, какво можем да вкараме за да 

останат младите в града, а не да отидат да се реализират другаде. Така че, работим и по 

това. 

 Г-н Стоян Георгиев: Колко са в момента маломерните паралелки след 8 клас в 

средното училище? 

 Г-жа Снежана Вълкова /н-к отдел ХД/: Две паралелки. 

 Г-н Стоян Георгиев: Две паралеки в които недостигът е за една цяла, предполагам. 

От кои класове са? 

 Г-жа Снежана Вълкова /н-к отдел ХД/: Девети и десети клас. 

 Г-н Стоян Георгиев: Значи тази среща е закъсняла поне с две години, да не говорим, 

че това нещо е трябвало да се случи, не преди две, а преди три години. Това което каза 

господин Георгиев е много правилно, всъщност може би към шлосерите и заварчиците 

трябва да  се ориентираме. Хубаво е да запизм младежта тук в гр. Стралджа, но в крайна 

сметка трябва да се вземе решение от какво имаме нужда. А и инвестицията в тези две 

специалности няма да е много и би била възможна. 

 Г-н Петър Драгиев: Не мисля, че тук проблема е в инвестицията, а по-скоро в 

интереса. За последните пет години в бюрото е имало много програми специално за 

заварчици, водопроводчици, фаянсаджии и др. Искате ли да Ви кажа колко човека изразиха 

желание да учат за това. Точно двама. Като се има предвид, че за обучението, с което 

придобиват  втора или трета степен на квалификация, не плащат а им се плаща. 

 Г-н Иван Георгиев: Не са информирани. Един заварчик взима доста голяма заплата, 

но те това не го знаят. 

 Г-н Гроздан Иванов: Господин Георгиев, не съм съгласен, че сме закъснели. Самата 

дума „дуално“, идва от „дуо“, двойно. Трябва да има други желаещи, както сега се появи г-

н Миролио. Не може ние сами да правим дуалност. С кой ще я правим? Това е все едно да 

сключиш брак сам със себе си. Няма как да се случат нещата. Водим разговори с г-н 

Сотиров от ЗПТ, откакто сме стъпили в общината, но за сега няма никакво развитие. Така 

че, не мисля, че сме закъснели. 

 

Други разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на председателя на 

ПК по Социална политика за становище. 
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Д-р Дора Йовчева: Комисията разгледа и прие 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.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 485 

 

 

1. Приема Общински план за младежта за 2023г. на община Стралджа. 

 

 

 

По т.7 Докладна записка от Гроздан Иванов – зам.-кмет и председател на 

МКБППМН, относно отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Стралджа през 

2022г. 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Гроздан Иванов да изложи мотивите по 

докладната записка. 

Г-н Гроздан Иванов: На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу 

противообщественуите прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН ежегодно 

представя отчет за дейността си. Във връзка с това на свое заседание, проведено на 

10.01.2023г. МКБППМН към община Стралджа прие предложения отчет. 

 От миналата година се опитваме да въведем една нова реформа в комисията, 

основно с обществените възпитатели. Решхме да вкараме пенсионирани педагози, които да 

бъдат обществени възпитатели. Една нова форма, която пробвахме с двама души през 

изминалата 2022г. Тази година всички обществени възпитатели са изцяло пенсионирани 

педагози. Направихме тази стъпка, защото доста от педагозите не пожелаха да бъдат 

обществени възпитатели и целим да бъдат по-малко познати за децата, които те обслужват. 

Тепърва ще видим какъв ще бъде крайният резултат от това. Тези личности, разбира се са с 

многогодишен стаж, доказали се в професията си. 

Г-н Койчо Койчев: Тези обществени възпитатели само от Стралджа ли са? Дали ще 

могат да обслужват деца извън града? Дали ще имат възможност да посещават адреси? 

Г-н Гроздан Иванов: Разбира се, че ще имат. Те са разпределени. Госпожа 

Димитрова, която е секретар на МКБППМН е направила разпределението. Преди около 

седмица бе проведена първата стеща с обществените възпитатели. 

 

Други 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. 
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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 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от 

Закона за борба срещу противообщественуите прояви на малолетните и непълнолетните, 

Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 486 

 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стралджа 

през 2022г. 

 

 

 

 

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

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

2022 г. до м. декември 2022 г. /вкл./ 

 

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

изискването на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии. 

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

неговите комисии за второто шестмесечие на 2022 г. 

 

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:   „ЗА” – 16 гласа: 

„ПРОТИВ”- няма ;  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

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

местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет-Стралджа прие следното: 

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 487 
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 1. Приема отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии,  за периода 

м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. /вкл./ 

 

 

По т.9 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Стоян Георгиев: Искам да попитам за състоянието на училищните автобуси, 

понеже след края на срока, мисля че един от тях няма да е годен за употреба и няма да има 

право да извозва учениците. До колкото ми е известно в нашата община има два или три 

автобуса. Въпроса ми е какво е тяхното състояние и дали са в изправност? 

Г-н Гроздан Иванов: Единственият директор на училище в общината, който е 

изразил опасения, че с автобуса няма да могат да бъдат извозвани деца, е директорът на 

училището в с. Войника. Там автобуса е амортизиран до крайна степен. Пуснахме искане, 

но за жалост тази година заради политическия хаос в държавата и липсата на правителство, 

което да не е служебно, не се случиха нещата. Имаме уверението, че първият автобус, 

който ще бъде отпуснат за област Ямбол, ще бъде точно този, с който да покрием нуждите 

си. Другите директори не са ни уведомили, че имат нужда. Надявам се всичко да е наред. 

Другият проблем, с който се сблъскваме е липсата на шофьори, които да имат нужните 

категории за управление. Някои от директорите се принудиха да платят курсовете на 

шофьорите за определения тип категория, която им е нужна за превозване на учениците. 

Адекватен Ви е въпроса, понеже повечето автобуси са много стари. Ние поискахме два, с 

идеята да ни дадат поне един. Ако ги дадат и двата, ще бъде чудесно. Така единият в 

СУ“П.К.Яворов“ ще бъде сменен. 

Г-н Стоян Георгиев: Благодаря. 

Г-н Иван Георгиев: Снощи гледах, че служебното правителство са отпуснали 

допълнителни средства за транспорта. 

Г-н Гроздан Иванов: Видях новината само като заглавие, но ще работим по това. 

Ако няма други въпроси искам да обсъдим нещо, който вече сте обсъждали с кмета 

на общината, но понеже сега работим по това и искам да Ви попитам за идеи. Става въпрос 

за бившия музей в гр. Стралджа, който е дарение на общината, но е в окаяно състояние. Ние 

с г-н Станчев и колегите от ТСУ ходихме да го видим. Има теч от покрива, който е 

започнал преди 10-12 години. Бих искал да чуя мнението Ви, особенно от ПК по общинска 

собственост и стопанска политика. Какво според Вас, бихме могли да направим? Ако 

започнем да го възстановяваме, сумата би била минимум около 80 – 100 хил. лв. Бихме 

искали да ни дадете насоки в какво бихме могли да превърнем този музей. Обсъждали сме 

варианти, като единия от тях е да направим детски кът, другият е младежки център, 

въпреки че къщата не е толкова голяма. Има нужда от огромен ремонт. 

Г-н Янко Добрев: Няма ли условия при дарението? 

Г-н Гроздан Иванов: Условието е да бъде за музей. 

Г-н Иван Георгиев:Ние имаме един музей, нямаме нужда от друг. 

Г-н Гроздан Иванов: Ако продължаваме да не правим нищо, сградата ще падне. 

Г-н Петър Драгиев: Да го направим общинско жилище. Да настаним някое 

семейство там. 

Г-н Гроздан Иванов: Ще Ви помоля да помислите по този въпрос и на следващото 

заседание на ПК, да ни дадете насоки и идеи по които да работим. Благодаря! 
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Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 44-то заседание на 

Общински съвет-Стралджа в  10:47 ч. 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


