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П Р О Т О К О Л
№ 10

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 25.06.2020 г., от 10:00 ч., в Клуб на пенсионера се проведе 10 - то
заседание на Общински съвет – Стралджа, при спазване на всички санитарно-
противоепидемични мерки, против разпространението на COVID-19.

Присъстват 14 от 17 общински съветници.
Отсъстват г-н Ангел Ангелов, г-н Димчо Стойков и г-н Тодор Железов.
Инж. Иван Митев - председател на ОбС: На основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА и

чл. 52, ал.1 и 2 от ПОДОбС и предвид извънредното епидемично положение, свързано с
разпространението на COVID–19 на територията на страната, предлагам заседанието на
ОбС да бъде проведено при закрити врати, в присъствието на кмета на общината- г-н
Атанас Киров, зам-кмет - г-н Иван Иванов и началник-отдел „Икономически дейности
и общинска собственост”- г-жа Веска Вукарска.

Инж. Иван Митев подложи на гласуване предложението за начина на
провеждане на заседанието.

Гласували: „ЗА”- 14 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.
Приема се.
На основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА и чл. 52, ал.1 и ал. 2 от ПОДОбС, предвид

извънредното епидемично положение, свързано с разпространението на COVID–19 на
територията на страната, Общински съвет-Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 106

І. Приема 10 - то заседание да бъде проведено при закрити врати.

Други предложения за изменения и допълнения не постъпиха и инж. Иван
Митев подложи на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували: „ЗА”- 14 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма.
Приема се.
На основание чл. 50, ал. 2 от ПОДОбС, ОбС- Стралджа взе

Р Е Ш Е Н И Е № 107

І. Приема следният проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
изменение на Решение № 530, от Протокол № 36 / 02.10.2018 г. на ОбС-Стралджа.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36, факс:64-04

e-mail:straldjainf@yahoo.com



Страница 2 от 8

2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
избиране на представител на община Стралджа в ОС на акционерите на МБАЛ „Св.
Панталеймон” АД – гр. Ямбол.

3. Становища, изказвания и питания.

По т.1. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
изменение на Решение № 530, от Протокол № 36 / 02.10.2018 г. на ОбС-Стралджа.

Инж. Иван Митев: Поради допусната техническа грешка в проекта за решение, е
пропуснат да се опомене номера на единият от поземлените имоти, съставляващ част от
предишен ПИ № 000023 по КВС на с. Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Затова предлагам, в решението, в т. 1, абзац Първо тире, след израза „…от
който се…”, да се вмъкне следното пояснение: „…образуват два нови поземлени
имота, а именно ПИ с идентификатор 30898.15.141 с площ 57 863 кв. м.,
който целият остава за индустриална зона и …”

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: С Решение № 530 от
Протокол 36 / 02.10.2018г., Общински съвет  дава съгласие да бъде инициирана
процедура за изработване на Подробен устройствен план, с цел изграждане на
индустриална зона – логистичен център и селскостопанско тържище върху поземлени
имоти № 000023 по КВС в землището на с.Зимница, с площ 329 464 кв.м. и № 000593
по КВС в землището на гр.Стралджа, с площ 91 838 кв.м. Тъй като няма да е
необходима цялата площ на тези имоти за изграждането на индустриалните обекти, е
допустимо част от площта им, а именно 90 000 кв.м. от имота в с.Зимница и 25 000
кв.м. от имота в гр. Стралджа, да бъдат отдадени под наем за земеделско
предназначение чрез търг, като наемната цена ще се ползва за общинския бюджет.

Г-н Тодор Железов влезе в залата.
Кворум – 15 общински съветника.
Г-н Атанас Киров: По отношение на грешката се извинявам на Общинският

съвет и много моля тези, които изготвят докладните да ги преглеждат, ако трябва по
десет пъти. Общински съвет също да ги преглеждат, секретарката на ОбС и
председателя също да ги преглеждат и тогава да се входират. И да си обещаем, че
повече грешки няма да има!

Г-н Иван Георгиев: Аз предлагам да се обясни сега на всички съветници точно
как стоят нещата, за да ни е ясно. На комисията ни стана ясно.

Г-н Атанас Киров: Ще обясня, г-н Георгиев.
Инж. Иван Митев: Затова направихме една скица, за да стане ясно на колегите,

че ПИ № 000023 се разделя на 141 и 142, като 141 не се отдава под наем и е определен
за индустриална зона, а от 142 се отделят 90 дка. за обработваеми земи.

Г-н Атанас Киров: В прилежащия парцел имаме земя – орна земя. Г-н Иван
Иванов, ако бъркам някъде, поправяйте ме! При оранта даже започнаха да орат и
самата писта, да къртят асфалта. През годините сме сигнализирани нееднократно. И в
един момент решихме, че не е редно нещата да стоят така. И затова сме решили, да се
направят  частни търгове за тези земи, а те трябва да бъдат отделени по този начин, за
да бъдат включени в тържни процедури, когато дойде време да отдаваме земята на
земеделците.

Г-н Тодор Железов:Въпроса беше за самата математика, не беше къде се намира.
Инж. Иван Митев: Допусната е техническа грешка.
Г-н Тодор Железов: Това не е техническа грешка, просто не е дообяснено.
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Инж. Иван Митев: Техническа е. Пропуснат е номера на парцела, а той
фактически е там, в границите на скицата.

Г-н Атанас Киров: Техническа е. Не е добавен номера на парцела, аз обясних
икономически, от гледна точка от позицията ми на кмет, че не е редно едни хора да
обработват земята без да плащат и без да са участвали в търг.

Г-н Йордан Йорданов: Има ли някакъв проявен интерес към индустриалната
зона?

Г-н Атанас Киров: Не, все още.
Г-н Йордан Йорданов: Това за съжаление не зависи от никой. Дай Боже, да се

появи! Решението ще е на бизнеса. Ако в идеалния случай се появи инвеститор, значи
ние му предлагаме само този парцел от 180 дка., обаче ако на него са му необходими
други, които са все пак общинска собственост, а ние ги преобразуваме в земеделска
земя, няма ли да се наложи да правим нова промяна? Какъв е проблема в
съществуващата ситуация, общината пак да си отдава земите? Много е похвално, че се
търсят приходите. Не може ли без да се променя предназначението на поземления
имот? Има ли проблем там или няма? Не съм проучвал въпроса.

Г-н Атанас Киров: Мисля, че има проблем. Ако не го пригодим за земеделска
земя, няма как да проведем търг и да искаме средства.

Г-н Йордан Йорданов: Земеделската земя няма значение къде е. Няма значение,
че е поземлен имот, когато е земеделска земя. Идват на проверка виждат, че това е
реално земеделска земя и си получават субсидията.

Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Въпроса е много правилен, на
практика обаче това отделяне на тези ПИ е само обособяване на идеална част от този
имот. Те са си част от него. А един от проблемите е наистина, че няма как да отдадем
под наем без да променим предназначението. Тези хора, които ще кандидатстват да
участват на търговете не са сигурни, че могат да бъдат чертани. Те могат да го ползват
като земеделска земя. Макар, че направихме една проверка от практиката и намерихме
подобни случаи на факти, където по същия начин са изорани. Тези имоти са чертани.

Г-н Иван Георгиев: И тези може да се чертаят.
Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Донякъде е възможен проблем,

защото този имот няма собствен номер. Той е под общия номер.
Г-н Йордан Йорданов: Смятам, че се загуби смисъла на моето питане. Още нещо

искам да си изясня, за да зная как да гласувам аз. Правилно ви разбирам, че искате да
вземете пари, но мисля, че допускаме грешка. Ако може да се начертае, а аз мисля, че
може да се начертае. Тодор Железов може да каже?

Г-н Тодор Железов: Трябва да се провери.
Г-н Йордан Йорданов: Ако се провери и ако се окаже, че се чертае сега в

момента, това може да се провери. Вашия проблем е дали може законно да ги отдадете
на търг.

Г-н Тодор Железов: За търг могат да се отдадат, няма проблем за това.
Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Има такава практика, казах ви.
Г-н Йордан Йорданов: Аз подкрепям вашето твърдение, че има такава практика,

защото имам определен опит, не в нашето населено място. В такъв случай се чертае,
ако може да се чертае. Ако може да се отдава под наем според мен е излишно, но в
крайна сметка Вие решавате. И още нещо искам да попитам - къде са тези земеделски
земи? Доколкото разбрах са по протежение на цялата писта, нали така? Тя е дълга
около 2,5 км. и по 15-20 м. широка. И как точно ще процедира общината, защото по
тези 2,5 км. и от север и от юг по 15 м. те граничат с минимум 20-30 собственика. Ще
се обособи като отделен парцел и там ще възникне конфликт и пак ще се отиде на
договаряне. Защото всеки опира до пистата.
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Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Опира сега до нея.
Г-н Йордан Йорданов: В бъдеще пак някой ще опре до нея, защото се преотдава.
Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Не. За тези, които в момента са

там, няма да има конфликт. Ние го регулираме имота.
Г-н Йордан Йорданов: Ще вкарате един собственик там, който Ви дава 90 лв., и

ако оре от двете страни на пистата по 15 м., той ще влезе в конфликт с настоящите
съседи, така мисля аз.

Г-н Цони Цонев: Те си имат граници. Те знаят до къде са били, но през годините
лека полека стигнаха до асфалта. Реално са до асфалта.

Г-н Атанас Киров: И вътре в асфалта даже. Няма никакъв конфликт. Всеки си
има достъп до имота.

Г-н Тодор Железов: По този въпрос може да стане, както се прави с общинските
пътища, всеки да си плаща наема. Няма нужда да се отдава под наем. Да си плаща
наема като общински път. Това имате предвид, г-н Йорданов?

Г-н Йордан Йорданов: Да. И настоящите ползватели да си влязат в законовата
рамка да си плащат наема и да си го обработват.

Г-н Атанас Киров: Искам да попитам - настоящите ползватели, не са ли
завоеватели? Ако аз изора твоята нива, ти няма ли да я търсиш?

Г-н Иван Георгиев: В техния договор няма описана толкова земя.
Г-н Атанас Киров: Естествено. Все едно аз да изора чужди ниви, които са

забравени и никой не търси. Вие г-н Йорданов може да го направите, защото сте
частник, но аз от моята позиция, не мога да го направя, защото тази земя не е моя. Аз
съм изключително позитивен към въпросите, които задавате, г-н Йорданов, защото
виждам, че са за благото на общината. Но, когато се появи инвеститор, всяко едно
решение ще се взема заедно с Вас, а не еднолично. Тогава ще решаваме какво ще
правим. Ако се наложи, ще сменим отново предназначението на земята. Това е
ситуацията. Има завземане на общинска земя, от която се облагодетелстват определени
хора. Целта е да има прозрачност.

Други разисквания и предложения не постъпиха и инж.Иван Митев предостави
думата на председателя на ПК по общинска собственост и стопанска политика за
становище.

Г-н Иван Георгиев: Комисията разгледа и прие пректорешението.
Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от

докладната записка с предложеното пояснение, относно техническата грешка.
Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа:
инж.Иван Митев, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева,
Христо Христов, Петър Драгиев, Нели Тончева,
Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев,
Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,
Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов

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

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Стралджа  взе
следното

Р Е Ш Е Н И Е № 108

1. Изменя свое Решение № 530 от Протокол 36 / 02.10.2018 г., в следният
смисъл:
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Дава съгласие да бъде инициирана процедура по изработване на Подробен
устройствен план, с цел изграждане на индустриална зона – логистичен център  и
селскостопанско тържище, върху част от поземлени имоти – общинска частна
собственост, както следва:

- Поземлен имот № 000023 по КВС на с. Зимница, от който се образуват два
нови поземлени имота, а именно ПИ с идентификатор 30898.15.141 с площ 57 863 кв.
м., който целият остава за индустриална зона и ПИ с  идентификатор 30898.15.142 с
площ 271 556кв.м., като от последният за индустриална зона се обособяват 181 556 кв.
м., а останалите 90 000 кв. м., се обособяват за отдаване под наем за земеделско
предназначение.

- Поземлен имот № 000593 по КВС на гр. Стралджа и Идентификатор
69660.110.593 по КК с площ 91 826 кв.м., като за индустриална зона се обособяват
66 826 кв.м., останалите 25 000 кв.м. се обособяват отдаване под наем за земеделско
предназначение.

2. Оправомощава кмета на общината да сключи съответните договори за наем,
след провеждане на търгове.

По т.2. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно
избиране на представител на община Стралджа в Обшото Събрание на акционерите на
МБАЛ „Св. Панталеймон” АД – гр. Ямбол.

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: С Решение № 22 от
Протокол № 2/3.12.2015 г. на ОбС е избран представител на община Стралджа в ОС на
акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД – гр. Ямбол. В края на 2019 г. е приет
Закона за публичните предприятия (Обн. ДВ бр.79 от 08.10.2019 г., изм. ДВ бр.100 от
20.12.2019 г.), в който чл. 16 гласи: „Органът, упражняващ правата на държавата като
съдружник/акционер в публично предприятие, участва лично или чрез упълномощен
представител в събранията на съдружниците/акционерите, представлява в тях
държавните дялове/акции и гласува на базата на броя на притежаваните от държавата
дялове/акци. При упълномощаване, в пълномощното се указва начинът на гласуване по
всяка точка от дневния ред”.

Решението следва да се актуализира, съгласно изменението в разпоредбите от
Закона за публичните предприятия.

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев предостави думата на
протоколчика на ПК по законност, обществен ред и нормативна уредба за становище.

Г-жа Валентина Митева: Комисията разгледа и прие проекторешението.
Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение от

докладната записка.
Гласували поименно:   „ЗА” - 15 гласа:
инж.Иван Митев, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева,
Христо Христов, Петър Драгиев, Нели Тончева,
Елица Иванова, Валентина Митева, Янко Добрев,
Койчо Койчев, Йордан Йорданов, Иван Георгиев,
Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.16 от Закона за публичните
предприятия, Общински съвет- Стралджа взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 109
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Избира кмета на общината - Атанас Киров Киров за представител на Община
Стралджа в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно
лечение „Св.Пантелеймон”АД – гр. Ямбол, като му предоставя правото да
преупълномощава други лица за участие в заседанията на Общото събрание.

По т.3. Становища, изказвания и питания.
Г-н Йордан Йорданов: В с. Лозенец, до компресорната станция първо

„Булгартрансгаз” направиха бунище, стана ад. На всеки ъгъл в населените места има
бунище и да си факир, не може да ги изчистиш. Не зная общината дали разполага с
толкова средства и ресурс да се приведе в ред. Контрол и санкции само. И повече.
Грозна картина! Вие го знаете. Не Ви упреквам, г-н Киров.

Г-н Атанас Киров: Така е, наистина. Трудно е да взема решение да се разчистят
тези места, защото това струва много средства. Натрупвано е в годините и наистина
трябва да се вземат мерки и превенция, това да не продължава да се случва. Като цяло
работим по ЗУТ, имаме доста иновативни идеи и надежди, които могат да се случат и
вървим към реализация. От началото на първия мандат говоря за тези неща. Това
сметище е направено от безотговорни хора. Има си регламентирани сметища, които
всеки един от нас трябва да спазва. По отношение на сметището в с. Лозенец,
кметицата е дала съгласието си на „Булгартрансгаз”, да хвърлят отпадъка си там.

Г-н Йордан Йорданов: До колкото зная сметището там беше определено за
строителни отпадъци. От община Стралджа караха материали там. Някой има ли
спомен? Лошото е, че то стана и за битови отпадъци.

Г-н Атанас Киров: Докато аз съм бил кмет, много добре се опитах да науча
всички закони, да ги чета, да ми показват много неща. Никога не съм определял
каквото и да е сметище, защото закона не ми го позволява. Нямам законово основание
да определям каквото и да е сметище, нито аз, нито кметицата на Лозенец.

Г-н Йордан Йорданов: Аз съм убеден, че беше определено от общината за
сметище за строителни отпадъци. Не помня коя година.

Г-н Иван Иванов - зам-кмет на общ. Стралджа: Нелегалното сметище там, беше
оформено от поредните ремонти на „Булгартрансгаз”. Ако си спомняте, работеха три
фирми и те си изхвърляха строителните отпадъци там. Включително и един язовир се
направи от тези строителни отпадъци. На практика, подизпълнителят г-н Курти
Тодоров от Зимница го покри със земна маса и все едно го рекултивира и закри.

Г-н Йордан Йорданов: Аз съм убеден, че автомобили на общината носеха
строителни отпадъци там. Имаше някакво строителство и беше определено от
общината за сметище. Официален документ не съм виждал.

Г-н Атанас Киров: По мое време не е било.
Г-н Иван Георгиев: Негласно беше определено, неофициално.
Г-н Йордан Йорданов: Как негласно? Било е официално.
Г-н Иван Георгиев: В момента няма как да се определи някъде сметище.
Г-н Атанас Киров: Г-н Георгиев, нали разбирате, че нямаме законово основание.

Нито преди сте имали законово основание, така че заповед няма да намерим. Аз
заставам на страната на жителите. Закона казва – имаш кофа, хвърляш вътре всичко,
оттам нататък има други начини. За строителните има количество, има разрешително.
За строителни отпадъци има депо в Стара Загора, в Бургас. Караш- плащаш. За
битовите отпадъци също има депо в с. Хаджи Димитрово – и там има тарифа.
Определено мога да кажа, че съм спазвал и спазвам закона специално в тази му част и
съм спирал особено по-големи такива хора, с възможности. Всичко зависи от волята на
кмета. За сметището на с. Лозенец всички имате вина, включително и Вие сте виновни,
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защото и Вие си хвърляте боклука там. Не е било редно да го хвърляте там. Трябвало е
да си платите и да го хвърлите на депото. Вие сте хора с възможности и двамата. Вие
изхвърляхте и по мое време.

Г-н Йордан Йорданов: Да.
Г-н Атанас Киров: И на мен ми сигнализираха, но аз не вземах мерки. Това ми е

грешката. Направихте една камара боклуци и сега ние трябва да ги вдигаме.
Г-н Йордан Йорданов: Няма да ги чистите. Бетоните ние ще си ги вдигнем. Ако

сме нарушили нещо, ще го оправим. Но ние битови отпадъци не изхвърляме.
Изхвърляме там, защото изхвърлят всички и ние знаем, че там е депо за строителни
отпадъци. Ако съм неинформиран, грешката е моя.

Г-н Атанас Киров: Абсолютно сте неинформиран. Аз Ви казвам, такава заповед
няма да намерите. Гарантирам Ви на 1000 %! Въпреки, че без да обвинявам Андонов
съм склонен да видя и такава заповед някъде. Темата с отпадъците ми е болна тема.
Прав е г-н Йорданов, че общината генерира доста негативи по отношение на това.
Единственото, което на този етап можем да направим е да сложим охрана. Има един
проект, макар че трудно ще намеря хора в момента за охранители. Ще имаме средства-
300 000 лв. за около 40 човека, за 2 г. Ще ползваме тези хора за охранители на тези
места, поне да се запази това статукво. А от там нататък, ще чистим. Всеки един от нас
ще се включи, общината ще помогне. Г-н Йорданов ще помогне в Лозенец ще изчисти
сметището. ЗПТ-то ще помогне да изчистим тук. Джамбаз ще помогне на Зимница.

Г-н Йордан Йорданов: Ние ще ги чистим. Ама как ще ги чистим?
Г-н Атанас Киров: Като се съберем, ще се случат нещата. В най- скоро време ще

предложим решение, което да улесни хората. Имаме начина, имаме и ландшафта, който
позволява да направим някой неща. Когато съм подготвен на 100 %, тогава ще Ви
занимая с тази тема.

Г-н Койчо Койчев: От няколко дни, Вие сигурно знаете за какво става въпрос,
но хората ме питаха и да знам какво да им кажа. Срещу Джабарите има ВиК авария.

Г-н Атанас Киров: Да, зная за тази авария. Искам да се извиня на гражданите, за
това че нямаше вода. Знаете, че сме членове на ВиК Асоциацията и можем да направим
много неща по отношение на избора на управител на асоциацията. Така, че г-н Радев
ще трябва да се стяга да се движат нещата, защото положението не е никак розово по
отношение на водата. Дупките от авариите им, стоят неоправени по улиците. Не може
ние да се червим заради тях.

Г-н Тодор Железов: В Недялско, цялото село няма вода от месец.
Г-н Атанас Киров: Това го знаем също. Искам да попитам – аз ли трябва да

отговарям пред Вас за тези неуредици, г-н Йорданов?
Г-н Йордан Йорданов: Кръста на кмета е голям. Когато в Перник стана проблема

с водата, не атакуваха ВиК, атакуваха кмета на Перник и министър-председателя.
Г-н Атанас Киров: Пратил съм багера на общината, за да има вода. Вдигнах

нашия багерист по тревога, вдигнах Стоян, вдигнах водопроводчиците. Дойдоха,
откриха аварията и водата дойде в 22:00 ч., иначе щеше да дойде чак на следващия ден.

Г-н Йордан Йорданов: Лостовете за въздействие са във Вашите ръце.
Г-н Атанас Киров: Абсолютно е така. Но не е редно, аз да казвам кой да бъде

водопроводчик, кой да бъде шеф, не е редно според мен. Вместо да мисля за
проблемите на града и общината, от няколко дни се разправям с проблемите на ВиК.

Г-н Иван Иванов- зам-кмет на общ. Стралджа: Искам да подкрепя кмета по
темата. Беше решил да я включи за по-обстойно разглеждане на някоя от следващите
сесии. Коментирахме много вероятността и капиталовите разходи да започнем да
променяме. Започнахме ние да градим водопроводи по населените места и ще се върви
натам. Вчера отново имаше организирана среща от него във връзка с каптажи, горещи



Страница 8 от 8

води и др. Получихме информация, че се налага ние да търсим къде има вода,
водоизточници и др.

Г-н Атанас Киров: ВиК не се управлява добре. Научих, че община Тунджа имат
3 багера, които отдават на ВиК да си отремонтират авариите, срещу
фактуриране/заплащане. И попитах колегата си г-н Георгиев „Така ли помагате на
ВиК?”

Г-н Иван Георгиев: Сега, като пращате общинския багер тук на аварии,
фактурирайте им тройна цена.

Г-н Атанас Киров: Нищо няма да фактурирам. Нищо няма да се промени.
Трябват генерални промени. Ето звъня на шефа на ВиК, веднага да вземе мерки,  макар
че не е редно аз да му сигнализирам за тази авария и да решавам и тези проблеми. Аз не
събирам такси, аз не определям кой да бъде началник. Лошото е, че нямам лост за
въздействие, за да помагам повече.

Г-н Янко Добрев: Въпроса действително е сложен. Видяхте, че в Перник
министър, управител на ВиК не можаха да го решат. И аз да обърна внимание на един
от проблемите. В Недялско, в Люлин, в Поляна и други села, почти навсякъде има
проблем с водата. Малко са селата, които нямат подобен проблем. Кмета на Иречеково
– Николай Генов също се сблъсква със същите проблеми.  В свой статус във фейсбук от
вчера твърди, че там проблемът е кадрови. Според него, водоизточниците са пълни,
заради честите валежи, които паднаха в последните месеци, но водата, така или иначе е
изтървана, а грешката е човешка и отговорността за това носи служителят на ВиК -
местния водопроводчик. И моля, в следващата Ви среща с новото ръководство на ВиК
да разгледате казуса, за да се реши веднъж завинаги проблема в Иречеково, който
наистина е много наболял от много време.

Г-н Атанас Киров: Благодаря Ви, г-н Добрев! Наистина сте много прав.
Проблема е идентичен и с други населени места в други общини. Кметовете
сигнализират, че водопроводчиците не работят. Но има друг проблем, че няма хора,
годни да извършват тази дейност. Тепърва водопроводчиците ще се назначават с
разрешението на кметовете и в длъжностната характеристика ще държа да им бъде
вменено да помагат на кметовете. Има нагласа нещата да се променят.

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 10-то заседание на
Общински съвет в 10:50 ч.

Председател на
Общински съвет – Стралджа: /п/

/ инж. Иван Митев/

Водещ протокола: /п/
/Т. Бошнакова/


