
 

 

          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

До 

Общински  съвет 

гр. Стралджа 

                                              

                                         

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

 
От  ГРОЗДАН ИВАНОВ ИВАНОВ – За кмет на Община СТРАЛЖА, съгл. Заповед 

№ З-149/02.03.2022г. 

 

 

 

Относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване и хуманитарна 

помощ на нуждаещи се граждани от Република Украйна. 

 

    

 

    Уважаеми  госпожи и господа общински съветници,  

 
             Във връзка с възникналия международен конфликт и предвид взетите решения 

на национално ниво, както и необходимостта от закрила на граждани от Република 

Украйна, напускащи страната, с цел опазване живота и здравето си, считам, че следва 

да станем съпричастни с така създалата се ситуация, като подпомогнем нуждаещите се 

от закрила лица.  

 С оглед възникналата неотложна ситуация и с цел вземането на спешни мерки 

за закрила, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА във връзка с 

чл.12, ал.5 от ЗОС, предлагам Общински съвет да вземе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет Стралджа предоставя безвъзмездно за ползване едноетажна 

масивна сграда хижа „Люляк“, заедно с прилежащи бунгала, изградени в ПИ с 

идентификатор 69660.460.981, в местността „Мараш“, горска територия по КККР на гр. 

Стралджа за настаняване при необходимост на граждани от Република Украйна.   

 

 2. Общински съвет Стралджа дава съгласие разходите, свързани с оказване на 

хуманитарна помощ на граждани от Република Украйна в размер до 20 000,00 /двадесет 

хиляди лева/ лв. да бъдат за сметка на община Стралджа, като същите да се предвидят в 

бюджета на община Стралджа за 2022г.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Стралджа  да предприеме всички необходими 

действия по изпълнение на т. 1 и т. 2. 

 



4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението, с оглед следните МОТИВИ:  

Да се осигури закрила, с цел опазване на живота и здравето на гражданите от 

Република Украйна, търсещи закрила и убежище на територията на община Стралджа.  

 

 

Вносител:  /п/ 

Гроздан Иванов 

За Кмет на община Стралджа 

Съгл. Заповед № З-149/02.03.2022г. 

 

 


