
 
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, свиквам  33-то  заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 21.04.2022 г. 

от 10.00 ч., в Заседателната зала на ОбС - „Велчо Тончев Димитров“, със следният 

проект за 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

приемане на бюджета за 2022г.,индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 

2022-2024г.на Община гр.Стралджа. 

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

на бюджетна прогноза за местните дейности  за  периода 2023-2025 г на община Стралджа. 

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

определяне размера на основни месечни заплати на кметове на кметства в Община 

Стралджа. 

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

относно, определяне размера на месечна заплата на Кмет на Община Стралджа. 

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

доклади от читалищата в община Стралджа за осъществените дейности в изпълнение на 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2021г. и изразходваните от  

бюджета средства през 2021г. 

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

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа 

за 2022г. и Културен календар на община Стралджа за  2022г.  

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

на : 

 1. Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги 

в община Стралджа през 2021г. 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 

2022г. 

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

на:  Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в  община Стралджа  за 2022г. 

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

приемане на отчети за дейността и изразходените средства от  спортните клубове и 

туристическо дружество „Кале”, намиращи се на територията на община Стралджа, 

финансирани от бюджет 2021г. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

      гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

                                                                                                                                



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

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

на съгласие за откриване на процедура за избор на оператор на язовирната стена, за 

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична 

общинска собственост, чрез предоставянето им под наем  за срок от 10 години. 

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

на съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост, находящо 

се в Самостоятелен обект №1 с идентификатор 69660.501.1783.1.1, предназначен за 

здравни кабинети по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с административен адрес: 

гр.Стралджа, обл.Ямбол, пл.”Демокрация”№1. 

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

провеждането на редовно неприсъствено заседание   на Асоциацията по ВиК – Ямбол, 

което ще се проведе на 05.05.2022 г.(четвъртък). 

14.  Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и 

финанси, относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община 

Стралджа и Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.01.2022 г. до 

31.03.2022 г. 

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

относно, aктуализиране на представители Общински съвет – гр. Стралджа в Общински 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

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

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 


