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П Р О Т О К О Л 

№ 7 
 

На основание чл.23, ал.4 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 26.03.2020 г., от 10:00 ч., в Клуба на пенсионера 

бе свикано от Председателя инж. Иван Митев, 7 - мо заседание  на Общински 

съвет – Стралджа. 

Присъстват 16 от 17 общински съветника. Отсъства Петър Драгиев по 

уважителни причини. 

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 усложнената епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID–19 на територията на 

страната и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., Заповед № РД-01-

131/17.03.2020г. на Министерство на здравеопазването и Закона за мерките и 

действията по време на извънредно положение, предлагам заседанието на ОбС 

да бъде при закрити врати, в присъствието на кмета на общината Атанас Киров, 

юрисконсулт Димитър Андонов и началник-отдели „БФ”- Радка Русева, 

„ИДОС”- Веска Вукарска, „ТСУЕ”- Петя Ангелова.  

Инж. Ив. Митев подложи на гласуване предложението за провеждане на 

заседанието. 

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

 Приема се. 

 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 усложнената епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID–19 на територията на 

страната и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., Заповед № РД-01-

131/17.03.2020г. на Министерство на здравеопазването и Закона за мерките и 

действията по време на извънредно положение, Общински съвет взе 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е № 72  

 

І. Общински съвет- Стралджа приема 7 - мо заседание да бъде проведено 

при закрити врати.  

  

Председателят на ОбС -инж. Иван Митев, предложи към проекта за 

дневен ред да бъдат добавени следните допълнителни точки: 

 

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

относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Стралджа за 2020г., във връзка с обявяване на 

обект от първостепенно значение „Комплекс за краткотраен отдих” в 

местността Мараш, в землището на Стралджа, общ. Стралджа. 

като т.14. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно годишен отчет за изпълнението на управленската програма на кмета на 

община Стралджа за 2019г. /информативен характер/.  

като т.15. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България за изпълнение на проект № 
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28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа. 

По програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура. 

 

като т.16.  Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на Стратегия за 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.17.   Изказвания, становища и питания. 

 

Други предложения не постъпиха и инж. Ив. Митев подложи на 

гласуване проекта за дневен ред с направеното допълнение. 

 

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

 Приема се. 

 

На основание чл. 50,   ал. 2 и 3  от ПОДОбС, ОбС взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 73 

 

І. Общински съвет- Стралджа приема следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

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

относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за 

опазване на околната среда и неразделната част от нея – общинската програма 

за управление на отпадъците, през 2019г. 

2. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно утвърждаване на промяна в 

маршрутно разписание на автобусна линия Стралджа – Воденичане – Палаузово 

– Недялско – Богорово – Първенец – Правдино – Войника – Тамарино – 

Саранско – Каменец – Поляна и обратно, част от общинската транспортна 

схема. 

3. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно проект за изменение на 

Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост. 

4. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно изменение и допълнение на 
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Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Стралджа. 

5. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно добавяне на два обекта в 

поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа, през 2020 г. 

6. Докладна записка от д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова – 

председател на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника 

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на 

община Стралджа, относно приемане на нов Правилник за реда и начина за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа. 

7. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно 

създаване на Постоянна комисия за разглеждане исканията на граждани за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа. 

8. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно провеждане на процедура по 

избор на изпълнители за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания за автобусните линии от областната и републиканската транспортна 

схема от квотата на община Стралджа. 

9.  Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно приемане на бюджетна 

прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Стралджа. 

10. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно годишен доклад за наблюдение 

и изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-

2020г., за 2019 г. 

11. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно използване на обезпечения по 

чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг 

на закритото депо за неопасни отпадъци на община Стралджа.  

12. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно издаване на запис на заповед от 

Община Стралджа в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане 

по договор № BG 06RDNP001-7.007-СПОРТ „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”.  

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

относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Стралджа за 2020г., във връзка с обявяване на 

обект от първостепенно значение „Комплекс за краткотраен отдих” в 

местността Мараш, в землището на Стралджа, общ. Стралджа. 

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

относно годишен отчет за изпълнението на управленската програма на кмета на 

община Стралджа за 2019г. /информативен характер/.  

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

относно поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България за изпълнение на проект № 

28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа. 

По програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура. 
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16.  Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на Стратегия за 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. 
  17.   Изказвания, становища и питания. 

 

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

отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за 

опазване на околната среда и неразделната част от нея – общинската програма 

за управление на отпадъците, през 2019г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ:  Съгласно изискванията на  

чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците, кметът на общината ежегодно внася в Общински 

съвет отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната 

среда /ОПООС/ и Общинската програма за управление на отпадъците, която е 

неразделна част от ОПООС.  

 Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на 

околната среда са: 

- Опазване на биоразнообразието и зелената система на общината; 

ограничаване на последиците от антропогенни въздействия. 

- Намаляване интензитета и нивото на въздействие на климатичните 

промени. 

- Изграждане на необходимата техническа инфраструктура за 

водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води. 

-  Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 

среда и човешкото здраве. 

- Повишаване на административния капацитет и информационната 

осигуреност      

- Участие на обществеността в решаването на проблемите на околната 

среда и повишаване на екологичната образованост на жителите  

 Отчетът съдържа информация за предприетите мерки и постигнатите 

резултати при изпълнение на целите, заложени в плановите документи. 

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев даде думата на 

председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията за 

становище. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението.  

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. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от Закона за 

опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците, ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 74 

 
Общински съвет Стралджа приема Отчета за изпълнение на дейностите, 

заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната 

част от нея - Общинската програма за управление на отпадъците, през 2019г. 

 
По т.2. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно утвърждаване на промяна в 

маршрутно разписание на автобусна линия Стралджа – Воденичане – Палаузово 

– Недялско – Богорово – Първенец – Правдино – Войника – Тамарино – 

Саранско – Каменец – Поляна и обратно, част от общинската транспортна 

схема. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Съгласно Наредба №2, приета 

с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с Решение№349 от 

Протокол №30/29.03.2018г. и Решение № 622 от Протокол №44/30.05.2019г. на 

Общински съвет гр.Стралджа за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяването на обществен превоз на пътници с 

автобуси, маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни 

схеми се разработват от съответните общини и се утвърждават от съответните 

общински съвети, съгласно Закона за общинската собственост. 

Във връзка с подобряване на транспортното обслужване на жителите на 

с.Люлин и необходимостта от обществен превоз, към маршрутното разписание 

на съществуващата автобусна линия от общинската транспортна схема 

Стралджа – Воденичане – Палаузово – Недялско – Богорово – Първенец – 

Правдино  – Войника – Тамарино – Саранско – Каменец - Поляна и обратно, 

пътуваща всеки работен ден – вторник да се добави и с.Люлин. Изготвили сме 

проект на Маршрутно разписание, като предлагаме курсовете до с.Люлин да се 

изпълняват само при предварителна заявка от кметския наместник Росица 

Михова Тодорова до шофьора на автобуса. 

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 приема пректорешението.  

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.23 от ЗМСМА  и във връзка с чл.8, ал.1, ал.3 и 

ал.4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяването на обществен превоз на пътници с 

автобуси, Общински съвет Стралджа  взе следното 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 75 
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1. Общински съвет утвърждава маршрутното разписание на 

междуселищната автобусна линия Стралджа - Войника - Каменец - Поляна и 

обратно, както следва: 

 

 

 

                                         МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ 
                   на автобусна линия - Стралджа - Войника - Каменец - Поляна и обратно 

Изпълнява се всеки работен ден - вторник от Община Стралджа 

 

 

 

Разстоя-                      Час, минути                            Маршрут                                Час, минути                        
 ние/км /       Пристига     Стои     Тръгва                                                 Пристига      Стои      Тръгва 

                                                     07:30                  гр.Стралджа                  11:20    

        7            07:37             1          07:38                  с.Воденичане                  11:12              1         11:13 

         5              07:43              1          07:44                  с.Палаузово                    11:06              1         11:07 

       10              07:54              1          07:55                  с.Недялско                      10:55              1         10:56     

        4               08:02              1          08:03                  с.Люлин                          10:47              1         10:48 

        8               08:14              1          08:15                  с.Богорово                      10:35              1         10:36   

        4               08:21              1          08:22                  с.Първенец                     10:28              1         10:29 

        7               08:32              1          08:33                  с.Правдино                     10:17              1         10:18 

       15              08:52              1          08:53                  с.Войника                        09:57             1         09:58           

        6               09:00              1          09:01                  с.Тамарино                      09:49             1         09:50          

        4               09:05              1          09:06                  с.Саранско                       09:44             1         09:45 

        4               09:10              1          09:11                  с.Каменец                        09:39             1         09:40 

  8               09:20                                                     с.Поляна                                                           09:30 

 

 

Разстоя-                     Час, минути                             Маршрут                                 Час, минути                        
 ние/км /       Пристига     Стои     Тръгва                                                   Пристига      Стои      Тръгва 

                                                    13:00                   гр.Стралджа                  16:50     

        7            13:07            1           13:08                   с.Воденичане                  16:42           1           16:43  

         5              13:13             1           13:14                   с.Палаузово                    16:36           1           16:37 

       10              13:24             1           13:25                   с.Недялско                      16:25           1           16:26     

        4               13:32             1           13:33                   с.Люлин                          16:17           1           16:18 

        8               13:44             1           13:45                   с.Богорово                      16:05           1           16:06 

        4               13:51             1           13:52                   с.Първенец                     15:58           1           15:59 

        7               14:02             1           14:03                   с.Правдино                     15:47           1           15:48 

       15              14:22             1           14:23                   с.Войника                       15:27           1           15:28  

        6               14:30             1           14:31                   с.Тамарино                     15:19           1            15:20 

        4               14:35             1           14:36                   с.Саранско                      15:14           1           15:15 

        4               14:40             1           14:41                   с.Каменец                       15:09           1            15:10 

        8               14:50                                                      с.Поляна                                                           15:00 

Курсовете до селата – Богорово, Правдино и Люлин, ще се изпълняват с предварителна заявка 

от кметските наместници - Михал Вълев Михалев, Бойо Тодоров Тодоров и Росица Михова 

Тодорова до шофьора на автобуса Димитър Тодоров Щилиянов. 

Курсове до с.Поляна ще се изпълняват всеки първи и последен работен ден – вторник от месеца. 

 

По т.3.  Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно проект за изменение на 
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Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Редът за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за 

управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост в Община Стралджа е регламентиран в приетата Наредба №2, 

приета с Решение №99 от Протокол 8/09.06.2016г., изм. и допълнена с 

Решение№349 от Протокол №30/29.03.2018г. и Решение № 622 от Протокол 

№44/30.05.2019г. на Общински съвет гр.Стралджа съгласно Закона за 

общинската собственост. 

В ДВ, бр.60 от 2019г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона 

за общинската собственост и Закона за политическите партии, съгласно които 

имотите за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се 

предоставят безвъзмездно. 

В проекта за изменение на Приложение №1, се предлага регулиране на 

цени за отдаване под наем на общински имоти съгласно Закона за общинската 

собственост. 

Основната цел, която се поставя с предложението за изменение на 

Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост е постигане на съответствие между 

Наредбата и действащото законодателство. 

Изменението има за цел осигуряване на по-голям дял собствени приходи 

към бюджета на общината от отдаването под наем на общински имоти и 

земеделска земя и обезпечаване на възникнали разходи във връзка със 

стопанисването и управлението на общинските имоти. 

Предложения проект за изменение на Наредбата касае подзаконов 

нормативен акт, съобразен с действащия към момента Закон за общинската 

собственост и Закона за политическите партии, поради което съответствието е 

съобразено с правото на Европейския съюз и с неговите разпоредби. 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от 

АПК,   Проекта за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право 

на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 

под наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост беше 

публикуван на официалният сайт на община Стралджа на 05.02.2020г., с 

изложените мотиви към него, като се предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са 

постъпили в общинска администрация подобни становища и предложения.  

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 приема пректорешението. 

Инж. Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение 

от докладната записка. 

 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 
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 Ангел Ангелов, Христо Христов, 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 и чл.8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, 

Общински съвет Стралджа взе следното : 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 76 

І. Изменя Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост 

и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както следва: 

 В Глава шеста - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 

БИЛО: 

Р а з д е л  II 

Предоставяне на помещения – частна общинска  собственост за нуждите на 

общинските ръководства на политически партии, синдикални организации и 

лица по чл.14, ал.6 от ЗОС 

 

СТАВА:  

Р а з д е л  II 

Предоставяне на свободни нежилищни имоти – частна общинска  собственост 

за нуждите на общинските ръководства на политически партии, синдикални 

организации и лица по чл.14, ал.6 от ЗОС 

 

БИЛО: 

Чл.55.Искания, за предоставяне в населените места на имоти – частна общинска 

собственост от общински ръководства  на политически партии и на синдикални 

организации или на лицата по чл.14, ал.6 от ЗОС за задоволяване на техните 

доказани потребности, се подават до  кмета на общината. 

 

СТАВА: 

Чл.55.Искания, за предоставяне на свободни нежилищни имоти – частна 

общинска собственост за нуждите на общинските ръководства  на 

политическите партии и на общинските ръководства на синдикалните 

организации  или   на лицата по чл.14, ал.6 от ЗОС се подават до  кмета на 

общината. 

 

БИЛО:   

Чл.56.(1)Исканията по чл.55 се придружават от доказателства за надлежна 

регистрация, наличие на потребност, данни за финансовото състояние на 

организациите и лицата, установяващи възможностите им за плащане на наема 

и други, предвидени в закон обстоятелства. 

 (2)Кметът на общината възлага на отдел “ИДОС” проучване на 

подаденото искане, което се извършва в едномесечен срок. 
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СТАВА: 

Чл.56.(1)Кметът на общината възлага на отдел “ИДОС” проучване на 

подаденото искане по чл.55, което се извършва в четиринадесет дневен срок. 

 (2)Към исканията за предоставяне на свободни нежилищни имоти – 

частна общинска собственост на общинските ръководствата на политическите 

партии се прилагат документи за учредяване, регистрация и дейност, 

регламентирани в Закона за политическите партии. 

 

БИЛО: 

Чл.57.(1) При наличие на подходящи свободни нежилищни имоти-частна 

общинска собственост и доказана необходимост, кметът на общината издава 

заповед, а в случаите по чл.14, ал.6 от ЗОС, внася предложение за решение в 

ОбС. 

 (2)  Заповедта за настаняване по ал.1 е за срок не по-дълъг от 3 

/три/години и с нея се определя месечната наемна цена, която не може да бъде  

по-ниска от определената в Тарифата към тази наредба. 

 

СТАВА: 

Чл.57.(1) Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни имоти – частна 

общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии, се извършва със заповед на кмета  на общината без търг 

или конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за срок до 3 години. 

 

 (2) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти-частна 

общинска собственост за нуждите на общинските  ръководства на 

синдикалните организации се извършва със заповед на кмета без търг или 

конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на 

общината или упълномощено от него лице за срок до 3 години. Месечната 

наемна цена се определя по Приложение 1 от Наредбата. 

 

БИЛО: 

Чл.58.(1) Въз основа на заповедта, кметът на общината сключва договор за наем 

на отдадените имоти. 

 

СТАВА: 

Чл.58.(1)С решение на общинския съвет, свободни нежилищни имоти – частна 

общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс на 

лицата по чл.14, ал.6 от ЗОС. Въз основа решението на общинския съвет се 

сключва договор за наем от кмета на общината или упълномощено от него 

длъжностно лице. Месечната наемна цена се определя по Приложение 1 от 

Наредбата. 

 

БИЛО: 

Приложение № 1 

Т  А  Р  И  Ф  А 

І. Базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими  имоти по зони в 

лв./кв.м месечно без ДДС. 
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Видове дейности Стралджа І ІІ ІІІ ІV 

1. Офиси, търговия с хранителни и 

нехранителни стоки. 

2.00 1.50 1.20 0.90 0.60 

2. Услуги 1.00 0.75 0.60 0.45 0.30 

3. Заведения за общ.хранене, кафе-

аперитиви,закусвални, ресторанти 

2.00 1.70 1.40 1.10 0.85 

4.Производствена дейност 1.50 1.00 0.90 0.80 0.70 

5.Общински дворни места 0,03 лв./кв.м. 

годишно 

0,03 

лв./кв.м. 

годишно 

0,03 

лв./кв.м. 

годишно 

0,03 

лв./кв.м. 

годишно 

0,03 

лв./кв.м. 

годишно 

6. Петна за будки, павилиони и др. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

7.Петна за кафе-автомати поставени 

върху общински терени или сгради 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

8.Местни ръководства на 

политически партии  

1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

9. Синдикални организации 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

10.Помещения в  здравни служби, 

поликлиника-Стралджа и др. на 

регистрираните лекари в РЦЗ-

Ямбол и сключили договори с 

РЗОК. 

0.80 0.60 0.50 0.40 0.25 

11.Други 1.00 0.75 0.60 0.45 0.30 

1. Определяне на зоните: 

Първа зона - Зимница 

 Втора зона – Войника, Каменец, Недялско, Воденичане, Иречеково, 

Лозенец, Първенец 

 Трета зона – Александрово, Люлин, Поляна, Тамарино, Джинот, 

Маленово, Чарда, Саранско, Палаузово, Правдино 

 Четвърта зона – Богорово, Леярово, Атолово 

 

2. /Изменена с Решение № 349/29.03.2018г./Базисни цени без ДДС за 

отдаване под наем на общински язовири, за година-15.00 лв/дка. 

 

3.Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – 

ниви в лв./дка, за година: 

Вид Категория 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Ниви 33 33 33 28 28 28 22 22 

Тр.насаждения 33 33 33 28 28 28 22 22 

Ливади  8 8 8 8 8 8 8 8 

 

СТАВА: 

Приложение № 1 

Т  А  Р  И  Ф  А 

І. Базисни цени за отдаване под наем на общински недвижими  имоти по зони в 

лв./кв.м месечно без ДДС. 

 
Видове дейности Стралджа І ІІ ІІІ ІV 

1. Офиси, търговия с 

хранителни и нехранителни 

2.00 1.50 1.20 0.90 0.60 
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стоки. 

2. Услуги 1.00 0.75 0.60 0.45 0.30 

3. Заведения за общ.хранене, 

кафе-аперитиви,закусвални, 

ресторанти 

2.00 1.70 1.40 1.10 0.85 

4.Производствена дейност 1.50 1.00 0.90 0.80 0.70 

5.Общински дворни места за 

селскостопанска продукция 

0,10 лв./кв.м. 

годишно 

0,05 лв./кв.м. 

годишно 

0,05 лв./кв.м. 

годишно 

0,05 лв./кв.м. 

годишно 

0,05 лв./кв.м. 

годишно 

6. Петна за будки, 

павилиони и др. 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

7.Петна за кафе-автомати 

поставени върху общински 

терени или сгради 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

8.Местни ръководства на 

политически партии  

безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно безвъзмездно 

9. Синдикални организации 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

10.Помещения в  здравни 

служби, поликлиника-

Стралджа и др. на 

регистрираните лекари в 

РЦЗ-Ямбол и сключили 

договори с РЗОК. 

0.80 0.60 0.50 0.40 0.25 

11.Други 1.00 0.75 0.60 0.45 0.30 

12. Общински терени за 

търговски и други подобни 

цели 

0,70 лв./кв.м. 

годишно 

0,50 лв./кв.м. 

годишно 

0,50 лв./кв.м. 

годишно 

0,40 лв./кв.м. 

годишно 

0,40 лв./кв.м. 

годишно 

13.Далекосъобщителни 

услуги/за инсталиране на 

антени/цена за 1 бр. антена 

800,00 

лв./месец  

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

800,00 

лв./месец 

2. Определяне на зоните: 

Първа зона - Зимница 

 Втора зона – Войника, Каменец, Недялско, Воденичане, Иречеково, 

Лозенец, Първенец 

 Трета зона – Александрово, Люлин, Поляна, Тамарино, Джинот, 

Маленово, Чарда, Саранско, Палаузово, Правдино 

 Четвърта зона – Богорово, Леярово, Атолово   

 

      2. Базисни цени без ДДС за отдаване под наем на общински язовири, за 

година-22.00 лв/дка. 

                   

3. Базисна цена за отдаване под наем на общинска  земеделска земя – 

ниви в лв./дка. за година: 

Вид Категория 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Ниви 38 38 38 33 33 33 27 27 

Тр.насаждения 38 38 38 33 33 33 27 27 

Ливади  9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 II.Възлага на кмета на общината, след влизане на Решението в сила да 

актуализира действащата Наредба №2 за редът за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под 

наем и за разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, съобразно така 

приетите промени. 
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По т. 4. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно изменение и допълнение на 

Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Стралджа. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по докладната записка: Основната 

причина са приетите промени в Закона за местните данъци и такси / ДВ. бр.92 

от 17 ноември 2017; ДВ. бр. 96 от 6 декември 2019г.; ДВ. Бр.102 от 31.12.2019г. 

и внесено предложение на Окръжна прокуратура Ямбол, с изх.№ 2019/2019 от 

14.01.2020г./ Тези промени следва да бъдат регламентирани на местно ниво като 

се актуализира Наредбата, с цел уеднаквяване на нормативната база със 

законовите разпоредби.  Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във 

връзка с чл.77 от АПК на 27.01.2020г. беше  публикуван на официалния сайт на 

общината проекта за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Стралджа, заедно с 

изложените мотиви към нея, като бе предоставена възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са 

постъпили в общинска администрация подобни становища и предложения. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на 

председателя на ПК по законност, обществен ред и нормативна уредба. 

Г-н Ангел Ангелов: Комисията разгледа и приема проекторешението.   

Инж.Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа. 

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

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

Общински съвет взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 77 

 

І. Изменя и Допълва Наредба № 12  за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Стралджа по следния начин: 

         Глава втора-Местни данъци 

         Раздел І-Данък върху недвижимите имоти 

 

           В. чл.7, ал.1 се правят следните изменения: 

  Било: „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в 

сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, 

както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен 

план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на 

територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се 

изисква по реда на специален закон.” 

         Става: „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 

поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и 

селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство 
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на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се 

изисква по реда на специален закон. ”  

         В. чл.10, ал.1 и ал.2 текста „ от 1 март” се заличава. 

           

         В чл.13. се правят следните промени: 

Било: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер: 

- за жилищни имоти в размер 2,0 на хиляда; 

- за нежилищни имоти в размер 2,5 на хиляда  

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Става: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 

размер: 

- за жилищни имоти в размер 2,0 на хиляда; 

- за нежилищни имоти в размер 2,0 на хиляда  

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

 

          В. чл.15, ал. 4 изречение второ се променя по следния начин: 

           Било: „В тези случаи служителят на общинската администрация може 

да ползва и вещи лица.” 

            Става: „Данъчната оценка се определя от служител на общинската 

администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на 

приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка 

се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 

Раздел ІІ-Данък върху наследствата 

 

           Чл.30 , ал.2 се отменя. 

         Раздел ІІІ-Данък при придобиване на имущества по  дарение и по 

възмезден начин 

            В чл.32, ал.4 се правят следните изменения:  

           Било: „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са 

регистрирани за движение в страната.”  

Става: „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

придобити преди първоначалната им  регистрация за движение в страната.” 

           В чл.37 се създават нови ал.3 и 4:  

           „(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на 

случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за 

облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването 

му.” 

           „(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 от 

ЗМДТ и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени 

дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност.” 
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          Раздел ІV-Данък върху превозните средства 

    В чл.40,ал.2,се създава нова т.5 

  „5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 

от ЗМДТ.” 

            В. чл.40, ал. 3, изречение трето се изменя по следния начин: 

            Било: „При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 32.”  

             Става: „При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена 

в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно 

партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в 

регистъра на населението.” 

             В чл.46 , ал.3 се правят следните изменения: 

            Било: „Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 

удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.” 

            Става: „Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 

удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на 

пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.” 

 

         Раздел V - Патентен данък 

       

      В чл.48, ал.1, т.2 след думите „на регистрация” се добавя „при доставки на 

услуги по чл.97а и”.   

         

        Раздел VІ - Туристически данък 

 

 В. чл.58 се правят следните изменения:  

 Ал.2 се променя така: 

Било: (2) Размерът на дължимия данък се определя съгласно чл. 61 с, ал. 2, 

от Закона за местни данъци и такси. 

          Става: (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя 

от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 

система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 

размера на данъка по ал. 1. 

          Създава се нова ал.3 и 4: 

          (3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя 

автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез 
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системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от 

ЗМДТ. 

          (4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на 

туризма: 

           1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, и софтуерния продукт за 

администриране на местните данъци и такси на съответната община, или 

           2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до 

получената информация от Единната система за туристическа информация. 

           Досегашната ал.3 става ал.5 и се променя така: 

Било: (3) Данъкът се внася в сроковете по чл. 61 с, ал. 3 от Закона за 

местни данъци и такси.  

           Става: (5) Данъкът се внася в сроковете по чл. 61 с, ал. 7 от Закона за 

местни данъци и такси. 

          В Приложение № 2 към чл.56. - ВИДОВЕ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ И 

ГОДИШНИ РАЗМЕРИ НА ДАНЪКА 

Текста на дейност  „1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се 

определя за стая според местонахождението на обекта :” се променя на   „1. 

Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две 

звезди или регистрирани по Закона за туризма - данъкът се определя за стая 

според местонахождението на обекта :”                                    

 

           ІІ. Възлага на кмета на общината след влизане на решението в сила да 

актуализира действащата Наредба № 12 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Стралджа., съобразно така приетото 

изменение и допълнение.            

 

По т. 5. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно добавяне на два обекта в 

поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа, през 2020 г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: След оглед на товарен 

автомобил Ивеко 35Ц 13 рег.№У8165АТ бе установено, че е необходимо да се 

закупи нова горивна помпа. Разхода за закупуване на нова горивна помпа е на 

стойност 2 381 лв. Според счетоводната политика на община Стралджа е приет 

праг на същественост - в размер на 1000 лв. Затова в поименния списък за 

капиталови разходи на община Стралджа е необходимо за 2020г. да се добави 

Нов обект № 70„Основен ремонт на горивна помпа на товарен автомобил рег.№ 

У8165АТ” по §51 00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” 

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ 

дейност 622 Озеленяване-Общинско социално предприятие. 

 Другият Нов обект № 71„Сондиране и оборудване за водоснабдяване на 

хижа Инджови извори” по §52 03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения” ФункцияVIII. ”Икономически дейности и услуги „ дейност 865 

Други дейности по туризма. Който следва да бъде добавен в поименния списък 

за капиталови разходи на община Стралджа за 2020г. е за нормалното 

функциониране на информационния посетителски център х.Инджови извори 

с.Войника. Необходимо е сондиране и оборудване за водоснабдяване. 

Съществуващата система за довеждане на вода до обекта е свързана с единствен 
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естествен източник, т. нар. аязмо,  което се намира в южната по- ниска част на 

склона. В последните години, поради липса на дъждове и, снеговоалежи, 

водоизточника намалява и дори пресъхва, което затруднява работата на обекта.                               

В тази връзка, е необходимо търсене на подпочвени води , сондиране и 

оборудване за водоснабдяване на х. Инджови извори с.Войника.  

Средствата по чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси ще се 

завишат със 7 280 лв., за сметка на предвидени средства за текущ ремонт в двете 

дейности. 

 Добавянето на обектите в поименния списък за капиталови разходи и 

размера на планирания разход като цяло за двете дейности и разходите за 

местни дейности по бюджета като цяло се запазват. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на 

председателя на ПК по бюджет и финанси. 

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

Инж.Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение 

от докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

 Ангел Ангелов, Христо Христов, 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. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 124, ал. 3 от  Закона за публичните  финанси, 

Общински съвет Стралджа взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 78 

 
Общински съвет Стралджа одобрява добавянето на два  нови обекта в 

поименния списък за капиталови разходи за 2020г. на община Стралджа, както 

следва: 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Функция VI „Жилищно строителство,благоустройство,комунално 

стопанство „дейност 622 Озеленяване-Общинско социално предприятие. 

 

УВЕЛИЧАВА 

§51 00„Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с  2 381 лв. 

Обект № 70 „Основен ремонт на горивна помпа на товарен автомобил рег.№ 

У8165АТ” 

НАМАЛЯ  

§10 30„Текущ ремонт” с  2 381 лв. 

 

Общата сума на разходите в дейност 622 „Озеленяване общинско 

социално предприятие” остава непроменена. 

Функция VIII „Икономически дейности и услуги „дейност 865 Други 

дейности по туризма 

 

УВЕЛИЧАВА 
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§52 03„Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения” с   

4 899 лв. 

Обект № 71 „Сондиране и оборудване за водоснабдяване на хижа Инджови 

извори” 

НАМАЛЯ  

§10 30„Текущ ремонт” с  4 899 лв. 

 

Общата сума на разходите в дейност 865 „Други дейности по туризма” 

остава непроменена. 

 

По т. 6. Докладна записка от д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова – председател 

на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за реда и 

начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община 

Стралджа, относно приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа. 

Д-р Дора Йовчева изложи мотивите по ДЗ: Съгласно чл. 26, ал.2 и ал.3 от 

Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, на официалния 

сайт на общината, на 16.01.2020 г., бе публикуван проекта за приемане на нов 

Правилник за реда и начина за отпускане на  еднократна финансова помощ на 

жители на община Стралджа, заедно с изложените мотиви. На заинтересованите 

лица, бе предоставена възможност да представят своите становища 

предложения и възражения в законоустановения срок от 30 дни.   

Причините за приемане на нов Правилник са: Невъзможността на 

Община Стралджа да удовлетвори всички постъпили искания на граждани за 

отпускане на еднократна финансова помощ. И големият брой молби, подадени 

без основание от едни и същи хора. 

Целите на новия Правилник са: 

- еднократна финансова помощ да бъде отпускана  на семейства с 

репродуктивни проблеми; 

- еднократна финансова помощ да бъде отпускана на жители на община 

Стралджа при извънредни обстоятелства с неотложни потребности, възникнали 

при  аварии, пожари и други природни бедствия; 

Размерът на финансовите средства, отпускани по реда на този Правилник 

се одобрява от Общинския съвет, при приемането на годишния бюджет на 

общината или при неговата актуализация. По този начин общинските 

финансови средства ще бъдат по-ефективно и целесъобразно предоставяни на 

нуждаещите се жители от община Стралджа.  

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев помоли д-р Дора Йовчева 

за становище от съвместното заседание на ПК по социална политика и ПК по 

законност, обществен ред и нормативна уредба. 

Д-р Дора Йовчева: Комисиите разгледаха и приеха пректорешението от 

докладната записка.   

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.2, от ЗМСМА и във връзка с чл. 5  от Правилника 

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ,  на жители на 

община Стралджа, Общински съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 79 

 

1. Общински съвет – Стралджа отменя досега действащият Правилник за 

реда и начина за отпускане на  еднократна финансова помощ на жители на 

община Стралджа, приет с Решение  №  511, Протокол № 35/05.09.2018 г. на 

ОбС – Стралджа. 

2. Общински съвет – Стралджа приема нов Правилник за реда и начина 

за отпускане на  еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа, 

заедно с Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от 

настоящата докладна записка. 

 

По т. 7. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно 

създаване на Постоянна комисия за разглеждане исканията на граждани за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа. 

Инж. Иван Митев изложи мотивите по ДЗ: Съгласно Правилника на ОбС 

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на 

община Стралджа е необходимо да се създаде  Постоянна комисия за 

разглеждане исканията на граждани, като в състава й влизат трима общински 

съветника и двама представители на общинска администрация, назначени със 

заповед на кмета на общината. 

Разисквания не постъпиха и инж. Иван Митев даде думата на д-р Дора 

Йовчева за становище от съвместното заседание на ПК по социална политика и 

ПК по законност, обществен ред и нормативна уредба. 

Д-р Дора Йовчева: Комисиите разгледаха и приеха пректорешението.  

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. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5  от 

Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ,  на 

жители на община Стралджа, Общински съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80 

 

І. Общински съвет – Стралджа създава петчленна Постоянна комисия за 

разглеждане исканията  на граждани за отпускане на  еднократна финансова 

помощ и определя трима представители от Общински съвет за нейни членове: 

1. Койчо Тончев Койчев  

2.  д-р Дора Йовчева- Стоянова Костова  

            3.  Нели Тончева Кавалджиева 

 

По т. 8. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно провеждане на процедура по 

избор на изпълнители за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания за автобусните линии от областната и републиканската транспортна 

схема от квотата на община Стралджа. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: През 2008 г. е проведен 

конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии, част 
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от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа и автобусни 

линии, част от Републиканската транспортна схема от квотата на община 

Стралджа, като с определените изпълнители са сключени договори, чийто срок 

изтече на 28.06.2018г. 

С решение № АК -1202-00001-18.06.2018г. на Областния Управител на 

Област Ямбол е допусната спешна мярка за срок от 18 месеца, с която се 

разрешава на кмета на община Стралджа да възложи пряко обществена услуга 

за превоз на пътници по горе посочените автобусни линии. Договорите са 

изтекли на 27.12.2019г., с което се наложи допускането на допълнителна спешна 

мярка с решение № АК-1202-00004-17.12.2019г. на Областния Управител на 

област Ямбол за срок от 6 месеца. Бяха подписани договори с превозвачи, чийто 

срок изтича на 26.06.2020г. 

Тези обстоятелства налагат провеждане на процедура за избор на нови 

изпълнители на услугата за превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания от Областната и Републиканската транспортни схеми. 

Съгласно чл.19 ал.2 от Закона за автомобилните превози, превозите по 

автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите 

или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 

1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят 

предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за 

компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя 

изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга. 

Чл. 16 в. ал. 1, регламентира възможността Общинският съвет да възлага 

превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за 

концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 

автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 

1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят 

предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им 

предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за 

обществена услуга. 

Законодателят е предвидил средствата за компенсиране и субсидиране на 

превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за 

безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и 

междуселищни пътнически превози в слабо населени и други райони в страната 

/по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически 

превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и 

транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за 

извършване на превозите/ да се предоставят на общини, които са спазили 

нормативно-установения ред за възлагане на обществени пътнически превози 

съгласно Регламент № 1370/2007 и разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки или Закона за концесиите, при спазване на принципите за публичност и 
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прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация. 

Превозвачите отказаха да изпълняват договорите миналата година. 

Вероятно помните проблема с хаоса в транспортната схема. Поисках от 

превозвачите  отчетите за гориво, билети и др. Някой от линиите наистина са 

нерентабилни за превозвача, поради това, че в много от селата почти няма 

пътуващо население. Но общината няма да остави нито едно село без превоз.  

Г-н Иван Георгиев: Някой от автобусите минават не само през нашата 

община, а минават  и през територията на община Тунджа. 

Г-н Атанас Киров: Да, вярно е. Затова и ще водя преговори с кмета на 

община Тунджа – г-н Георги Георгиев, за да участват и те в дофинансирането.  

 Г-н Йордан Йорданов: Как се изпълнява линията Стралджа-Маленово- 

Чарда-Джинот-Ямбол-Стралджа? Схемата окончателна ли е или има и друга 

схема? 

Г-жа Веска Вукарска/началник отдел „ИДОС”/: Това са линии, на които 

договора изтича.     

 

Други 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 приема пректорешението. 

Инж.Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа 

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

 

 Във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнители на 

услуга за обществен превоз на пътници и на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл.16в, 

ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.20102г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси, Общински съвет Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 81 

 

1. Дава съгласие да бъде  проведена процедура за възлагане на обществен 

превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии 

от Областната и Републиканската транспортни схеми по определените квоти за 

Община Стралджа по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

2. Договора/ите с избрания/ите изпълнител/и да бъдат със срок на 

изпълнение – 1 (една) година, (съгласно определения срок в ЗОП.) 

3. В процедурата могат да участват физически и юридически лица, 

регистрирани търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността и други документи, които се изискват от закона за 

автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове, както 

и от ЗОП. 

4. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на 

своите функции, относно подготовката, провеждането и избора на изпълнители 

по процедурата на Кмета на Община Стралджа, като го упълномощава да 
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предприеме и извърши всички правни и фактически действия по провеждането 

и по реда на Закона за обществените поръчки и сключи договор/и с 

избрания/ите изпълнител/и. 

5. Допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60, 

ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предвид откриване на 

процедура в най-кратки срокове. 

5. Възлага на кмета на Община Стралджа осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

По т. 9.  Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно приемане на бюджетна 

прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Стралджа. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Съгласно изискванията на  

чл.83, ал.2 от ЗПФ ; чл.28, ал.2 от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне 

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

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

При изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2021-2023г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности сме се  

съобразили с Решение № 64 на МС от 31.01.2020г. за бюджетната процедура за 

2021 и в съответствие с указанията на Министерство на финансите, съгласно 

указания БЮ№1 от 10.02.2020г. за подготовка и представяне на бюджетните 

прогнози е изготвена прогноза за периода 2021-2023г. Приложение №1. 

         В прогнозата местните приходи са разработени на база реална оценка и 

анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с 

промените в нормативната уредба.  

При определяне приходите от местни данъци е взета предвид Наредба 

№12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Стралджа. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, 

използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове 

данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични 

вземания за данъци, постъпленията от местни такси и приходи от 

предоставените публични услуги на населението са съобразени с приетата от 

Общински съвет наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и с 

тенденциите за развитието им в периода 2021-2023г. Прогнозите за приходите 

са съобразени с приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и програми 

за развитие на Общината. При разработването на трансферите за местни 

дейности и целевата субсидия за капиталовите разходи за периода 2021-2023г. 

са заложени размери одобрени със ЗДБРБ за 2020г. съгласно указанията на 

Министерство на финансите в БЮ №1 от 10.02.2020г. 

    Разходите по прогнозата за периода 2021-2023г. са ограничени до 

размера на собствените приходи и трансферите от други бюджети. Не е 

допуснато планиране на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани 

постъпления въз основа на направените анализи. 

     Съгласно указанията на Министерства на финансите в приложението са 

заложени само разходи за местни дейности и не са предвидени разходи за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности, а в колона „Бюджет за 

2020г” са попълнени данни от приетия с Решение 47 от Протокол № 

5/06.02.2020г. бюджет на Общината за 2020г. Прогнозата е подадена и приета  в 
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Министерство на финансите чрез информационната система на общините на 

27.02.2020г. 

Разисквания не постъпиха и инж. Ив. Митев даде думата на председателя 

на ПК по бюджет и финанси за становище. 

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

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.12, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, 

ал.2 от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, Общински съвет взе 

следното:     

 
Р Е Ш Е Н И Е № 82 

 
Приема  бюджетната прогноза за местни дейности, съгласно Приложение 

№1 ”Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности”. 

  
 

По т. 10. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно годишен доклад за наблюдение 

и изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-

2020г., за 2019 г. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Съгласно разпоредбите на чл. 

91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитите (ППЗРР), 

кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се внася за 

обсъждане и одобряване от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината.  

Разисквания не постъпиха и инж. Ив. Митев даде думата на председателя 

на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията за становище. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението.   

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.12 от ЗМСМА и чл. 24, т.4 от ЗРР, Общински 

съвет  взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 83 
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Общински съвет Стралджа, одобрява Годишния доклад за наблюдение на  

изпълнението на общинския план за развитие 2014  – 2020 на Община Стралджа 

за 2019 година. 

 

По т. 11. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно използване на обезпечения по 

чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг 

на закритото депо за неопасни отпадъци на община Стралджа.  

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Съгласно Наредба № 6 от 27 

август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци, след закриване и рекултивация на депа за неопасни отпадъци, те 

подлежат на тридесетгодишен следексплоатационен мониторинг, чрез който да 

бъде извършван контрол върху евентуалното емисионно и имисионно 

замърсяване на компонентите на околната среда на площадката на депото и 

прилежащите му засегнати зони.  

Целта на мониторинга е своевременно регистриране на промените в 

състоянието на компонентите на околната среда, оценка на предизвиканото от 

обекта въздействие и последващо предприемане на адекватни, ефективни и 

компетентни управленски решения, които както в условията на нормална 

експлоатация, така и при аварийни ситуации, да гарантират понижаване на 

отрицателното влияние на санираното депо. 

Съгласно част „План за мониторинг“ на технически проект „Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на 

община Стралджа, ПИ 69660.401.1, землище на гр. Стралджа“, на пробовземане 

и измерване подлежат газовите емисии, отделяни при гниенето на отпадъците 

от газоотвеждащите тръби от тялото на депото  /4 бр./ и подземните води от 

специално изградените за целта пунктове /един пункт над депото и два след 

депото, по посока на естествения поток на подземните води/.  

За изпълнение на тази услуга, общината сключи договор с „Еко–

Консулт-Инженеринг“ ООД. Стойността на договора е 2 956,00 лв. без ДДС или 

3 547,20 лв. с ДДС. 

На основание чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, от 2011г. 

община Стралджа ежемесечно превежда по сметка на РИОСВ - Стара Загора 

обезпечения, въз основа на депонираното количество отпадък, в размер, 

определен в чл. 3, ал. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци. 

  Предвид възможността, която Наредбата дава за ползване на 

натрупаните по партидата на Община Стралджа суми от обезпеченията по чл. 

60 от ЗУО, Община Стралджа да се възползва от възможността и да поиска 

необходимите средства за осигуряване финансиране изпълнението на договора 

за едногодишен следексплоатационен мониторинг на закритото депо за 

неопасни отпадъци на община Стралджа. 

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев даде думата на 

председателя на ПК по устройство на територията и евроинтеграцията за 

становище. 

Г-н Христо Христов: Комисията разгледа и приема пректорешението. 

Инж.Иван Митев подложи на гласуване проекта за решение от 

докладната записка. 
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 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа 

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

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 84 

 

Общински съвет Стралджа дава съгласие натрупани средства от 

обезпеченията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и  чл. 3 от  

Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, в размер на 3 547,20 лв., да се разходват от Община Стралджа, чрез 

нейния бюджет за извършване на следексплоатационен мониторинг през 2020г. 

на закритото общинско депо за неопасни отпадъци на община Стралджа. 

 

По т. 12. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно издаване на запис на заповед от 

Община Стралджа в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане 

по договор № BG 06RDNP001-7.007-СПОРТ „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Община Стралджа е сключила 

договор с ДФЗ да  изпълнява проект „Изграждане на комбинирано спортно 

игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа”, финансиран от 

ДФ „Земеделие”, с договор № BG06RDNP001-7.007-0085-С01/08.05.2019г., за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Съгласно чл. 3, ал. 1 от договора, ползвателят – Община Стралджа може 

да получи авансово плащане по него в размер до 50 на сто от стойността на 

одобрената финансова помощ. 

По проекта е сключен договор за строително - монтажни работи с 

избраният изпълнител на Обществена поръчка, който е одобрен от 

Разплащателна агенция на последващ контрол.  

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 приема пректорешението.   

Инж. Иван Митев подложи на поименно гласуване проекта за решение 

от докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

 Ангел Ангелов, Христо Христов, 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. 10  и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001-7.007-0085-С01/08.05.2019г. 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
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услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ 

”Изграждане,реконструкция,ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура” за Проект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за 

футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа”, сключен между ДФ 

„Земеделие” и Община Стралджа, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стралджа, ул.„Хемус“ № 12, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970432, идентификационен 

номер по ДДС № BG000970432, представлявана от Атанас Киров Киров – кмет 

на Община Стралджа, Общински съвет Стралджа взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 

 

 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Стралджа  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  45 742,65 лв. ( Четирдесет и пет хиляди седемстотин 

четирдесет и два  лв. и 0.65 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 

размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0085-С01/08.05.2019г. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“№BG06RDNP001-7.007-

СПОРТ”Изграждане,реконструкция,ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура” за Проект „Изграждане на комбинирано спортно 

игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа””сключен между 

Община Стралджа и ДФ „Земеделие”. 

 

2.  Упълномощава  кмета  на  община  Стралджа  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  9 148.53 лв. (  Девет хиляди сто четирдесет и осем 

лева и петдесет и три ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер плащане 

на данък добавена стойност върху авансово плащане по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0085-С01/08.05.2019г. 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

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

услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.007-СПОРТ 

”Изграждане,реконструкция,ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура” за Проект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за 

футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа“, сключен между Община 

Стралджа и ДФ „Земеделие”. 

 

3. Възлага на кмета на община Стралджа да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-

7.007-0085-С01/08.05.2019г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

По т. 13. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Стралджа за 2020г., във връзка с обявяване на 

обект от първостепенно значение „Комплекс за краткотраен отдих” в 

местността Мараш, в землището на Стралджа, общ. Стралджа. 

Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: Съгласно чл.8, ал 9 от Закона 

за общинската собственост и Годишната програма за управление и 
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разпореждане с имоти общинска собственост, общинските съвети определят 

обектите от първостепенно значение. Според дефиницията на §1, т.6 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост  и §5, т.73 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  „обекти от 

първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни 

трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за 

третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична 

общинска собственост, определени в програмата по чл.8, ал9 за обекти от 

първостепенно значение. Предложението да бъде определен като общински 

обект от първостепенно значение е обект  „Комплекс за краткотраен отдих“ в 

местността Мараш, в землището на Стралджа, общ. Стралджа. 

С обявяването на обект „Комплекс за краткотраен отдих“ за „обект от 

първостепенно значение“ и включването му в Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, ще се даде 

възможност изготвянето на ПУП за обекта, чрез който съгл. чл73, ал. 5 от 

Закона за горите: Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено 

предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, 

предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от 

първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и 

Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или 

общинска собственост“. 

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 приема пректорешението. 

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.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, 

§1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните 

разпоредби на ЗУТ и чл.73, ал.5 от Закона за горите, Общински съвет Стралджа 

взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 86 

 

1. Обявява обект „Комплекс за краткотраен отдих“ в местността 

Мараш, в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа, за общински обект от 

първостепенно значение. 

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020г., приета с решение № 46 от Протокол №5 

/6.02.2020г. на ОбС Стралджа, като включва  в Раздел ІІ, т.6 Определяне на 

общински обекти от първостепенно значение „Комплекс за краткотраен 

отдих“, в местността Мараш, в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа. 
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 3. Възлага на кмета на общината да организира дейността по включване 

на обект от първостепенно значение „Комплекс за краткотраен отдих“  в 

Годишната програма за 2020г. 

 

По т. 14. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно годишен отчет за изпълнението на управленската програма на кмета на 

община Стралджа за 2019г. /информативен характер/.  

Г-н Атанас Киров запозна накратко присъстващите с годишния отчет на 

управленската програма за 2019 г. 

 

По т. 15. Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България за изпълнение на проект № 

28/07/2/0/00453 ” Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Стралджа. 

По програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 

“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура. 

Инж. Иван Митев: Понеже ДЗ беше входирана в последния момент и не 

беше разгледана от комисиите, давам думата на г-н Димитър Андонов 

/юрисконсулт при общ.Стралджа/ да разясни мотивите по ДЗ. 

Г-н Димитър Андонов /юрисконсулт при общ.Стралджа/: За авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от 

централния бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, 

определени с акт на Министерския съвет. За периода 2014-2020 г това е ПМС № 

215/05.10.2018 г.за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми 

от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за 

междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното 

възстановяване. 

Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане 

на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата 

между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, 

включени в заявките за плащане, и платените по проекта авансово и междинни 

плащания от Държавен фонд „Земеделие“. 

Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 

окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд 

„Земеделие“ на  окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по 

съответния проект, като подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която 

се посочва размерът на заема, за който кандидатства. 

Разликата между заявения размер на разходите за изпълнението на 

конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие“ се осигурява от общината. 

  Община Стралджа има сключен договор № 28/07/2/0/00453  от 22.11.2017 

г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от ПРСР за периода 2014-2020 г., 
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съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони за обект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община 

Стралджа”. Общата първоначална стойност на БФП е в размер на 5 858 836,10 

лв. без ДДС и включва рехабилитация на следните пътища: 

1. Рехабилитация на път ПЪТ JAM2060 /JАМ1059, СТРАЛДЖА-

АТОЛОВО/-МАЛЕНОВО, От км 0+000.00 до км 4+640, и съпътстващите ги 

СМР за реконструкция и рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на 

подземна тръбна мрежа за широколентов интернет.  

2. Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM1052 / І-7, 

ПЕТОЛЪЧКАТА-ЯМБОЛ /- ЗИМНИЦА-ЧАРДА - ДЖИНОТ- /JАМ2058/, От км 

0+040.00 до км 4+154, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и 

рехабилитация на големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа 

за широколентов интернет.  

3. Рехабилитация и реконструкция на път ПЪТ JAM2057 /III-707 

ВОДЕНИЧАНЕ-ПАЛАУЗОВО/ - ИРЕЧЕКОВО - /III-7072/, от км 0+007,71 до км 

4+307,80, и съпътстващите ги СМР за реконструкция и рехабилитация на 

големи съоръжения и изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов 

интернет. 

 Към  днешна дата  всички  тръжни процедури  за избор на изпълнители 

по този проект са приключени, договорите са сключени, работите по два от 

обектите са завършени и същите са приети от държавна приемателна комисия.                             

           Документите от проведените процедури са изпратени в ДФ “Земеделие” 

за проверка и съгласуване, сключен е Анекс 4/13.03.2020г. с фонда за уточнения 

размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 5 780 282,87 лева без 

ДДС. 
            За да получим междинно плащане по проекта за одобрените в Анекс 4 от 

13.03.2020г. суми изискванията са – обекта да е завършен, надлежно приет, 

отчетен пред ДФ”Земеделие”, проверен от тях  и разходите да са одобрени. 

         До момента на получаване на това плащане за допустими разходи по 

проекта се налага, общината да ползва безлихвен заем. 

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев подложи на поименно 

гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

 Ангел Ангелов, Христо Христов, 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.1т.10 от ЗМСМА; чл.3 т.5, чл.5, ал.1,  т.5, чл.13 и 

чл.17 от ЗОД , чл.104, ал.1, т.1 от ЗПФ и ПМС № 215/2018 г., Общински съвет 

взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е № 87 

 

1. Дава съгласие Община Стралджа да изтегли безлихвен заем от 

Централния бюджет на Република България и да поеме краткосрочен общински 

дълг за финансиране на разходи за междинно плащане на проект № 

28/07/2/0/00453 ”Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община 

Стралджа” по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
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г.,мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”подмярка 

7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура, при следните основни параметри: 

 

 Максимален размер на дълга –  1 776 497 лв. (един милион 

седемстотин седемдесет и шест четиристотин деветдесет и седем лева 00 

ст.), за допустими разходи по проекта; 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен  дълг;  

 Срок за усвояване – до 30.06.2020 г 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване: за допустими разходи по проекта - до 12 месеца, 

считано от датата на получаване на заема, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части; 

 - Източници за погасяване на дълга: междинно плащане от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

28/07/2/0/00453  от 22.11.2017г.  и  собствени бюджетни средства; 

 Начин на обезпечение на кредита:  

 вземанията на Община Стралджа по Договор за безвъзмездна помощ № № 

28/07/2/0/00453  от 22.11.2017г. сключен между Община  Стралджа и Държавен 

фонд „Земеделие” и собствените приходи на общината по член 6 от Закона за 

общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Стралджа  да подготви 

искането за отпускане на безлихвен заем, да го подаде в ДФ”Земеделие”, както 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1. 

 

 По т. 16.  Докладна записка от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа, 

относно издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 "Текущи разходи 

и популяризиране на Стратегия за 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. 
Г-н Атанас Киров изложи мотивите по ДЗ: ДЗ беше входирана в 

последния момент и не беше разгледана от комисиите. 

На 27.04.2018г. е сключено Споразумение № РД50-42/27.04.2018г. за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ – Стралджа 2016г.”, с което Стратегията получава финансова подкрепа от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез 

ПРСР 2014-2020г. и Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. 

СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”  има подадено заявление за одобрение на 

финансова помощ по подмярка 19.4 и има одобрение на годишен бюджет за 

2020г. в размер на 169 277,57 лева. 
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Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., 

ползвателят – СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” може да получи авансово 

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

Затова е необходимо издаване на запис на заповед в полза на 

ДФ„Земеделие”.  

Разисквания не постъпиха и инж.Иван Митев подложи на поименно 

гласуване проекта за решение от докладната записка. 

 Гласували:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

 Ангел Ангелов, Христо Христов, 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. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 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 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за 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 за периода 2014-2020г.,  

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020г.” и Сдружение „Местна инициативна група Стралджа 2016г.”, 

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 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-

2020г.,  Общински съвет Стралджа взе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 88 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Стралджа  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на  79 638,78 лв. (седемдесет и девет хиляди шестотин 

тридесет и осем лева и 78 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения 

размер на авансово плащане по одобрения за 2020г. годишен бюджет за 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 Стратегия за водено от общностите 

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

ПРСР 2014-2020г. по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50 – 42 / 27.04.2018г. със срок до 6 (шест) 

месеца след изтичане на срока за изпълнение на годишния бюджет за 2020 

година, за който се отнася авансовото плащане. 

2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна 

инициативна група Стралджа 2016г.” да подготви необходимите документи за 
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получаване на авансовото плащане и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - 

Разплащателна агенция. 

 По т. 17.   Изказвания, становища и питания. 

Г-н Иван Георгиев: Относно пандемията - какви мерки се вземат и как се 

осъществява контрола за хората, които се връщат от чужбина и са под 

карантина? 

Г-н Атанас Киров: Одобрявам мерките на правителството и призовавам 

стриктно да се спават от населението. С общинската охрана сме  направили 

организация да се спазва карантината. Купили сме термометри за всекидневно 

мерене на температурата на завърналите се от чужбина. И накрая искам да 

благодаря на общинските съветници, че се отзоваха и присъстваха на 

заседанието в сложната епидемиологична обстановка, за да подпомогнат 

работата на общината.   

 

 Инж. Иван Митев закри заседанието в 11:40 ч., поради изчерпване на 

дневния ред.  

 

 

 

 

 

Председател на  

Общински съвет – Стралджа: /п/ 

                                               инж. Иван Митев 

 

 

 

Водещ протокола: /п/ 

                                Т. Бошнакова 


