
 
На основание чл. 25, т. 1 и чл. 28а, ал.3 от ЗМСМА и чл. 43, ал.1, т. 1, чл. 52а, ал. 3 

от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с Решение № 629 от 

26.08.2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември 

2021 г., свиквам 27-то заседание на Общински съвет-Стралджа от разстояние, чрез имейл и 

говорна комуникация, посредством интернет връзка,  на 25.11.2021 г. /четвъртък/, от 

10:00 ч., със следният проект за 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

на нов  обект    в поименния списък за капиталови разходи на Община Стралджа през 

2021г. 

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

актуализация на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 г. 

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

заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 1654 / 14.09.2021 год.от „ВОД 7“ ЕООД,  представлявано от 

Мирослав Павлов Павлов – управител и Заявление с Вх.№ ВхК - 3316 / 28.09.2021 год.от 

„ЕОН България“ ЕООД,  представлявано от Йонко Николов Николов – управител, за 

осигуряване достъп до имоти в кв.150 по Регулационния план на гр.Стралджа и Докладна 

от арх.Евгений Чобанов- гл.архитект на Община Стралджа.         

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 13/1970 кв.м. ид.части от Незастроен 

урегулиран поземлен имот - УПИ III-42,  кв.6,  целия с площ от 1970 кв.м. и 130/2280 кв.м. 

ид.части от Незастроен урегулиран поземлен имот - УПИ III-40,  кв.5,  целия с площ от 

2280 кв.м. по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 15/1105 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-156, кв.16,  целия с площ от 1105 кв.м. по плана на 

с.Маленово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 28/1790 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ XIIІ-453, кв.39,  целия с площ от 1790 кв.м., отреден „За 

жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“ по плана на с.Зимница, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

на дарение на част от имот-частна собственост с площ 34 кв.м. от ПИ№453, кв.39, попадащ 

в  регулацията на улица в с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 6 години върху общински имот –
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частна общинска собственост,  представляващ общинска зала с площ 160 кв.м., 

разположена в едноетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I-123, кв.10 по 

регулационния план на с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

продажба на имот-частна общинска собственост – Застроен  поземлен имот  с  площ от 

4020 кв.м., ведно с построената  Едноетажна сграда „Бивша ветеринарна лечебница“ със 

ЗП-83 кв.м., представляващ ПИ 362, кв.57 по  регулационния  план на с.Войника, 

обш.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

определяне на конкретни специалности и броя на стипендиантите по тях, които ще бъдат 

финансирани на основание  разпоредбите на Наредба №23 За отпускане на стипендии на 

студенти от община Стралджа. 

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

на съгласие за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост с площ 69 

кв.м., представляващо СОС с идентификатор 69660.501.1984.1.11 находящо се в сграда с 

идентификатор 69660.501.1984.1 по КК и КР на гр.Стралджа,обл.Ямбол, с 

административен адрес: гр.Стралджа, обл.Ямбол, ул.”Хемус”№7. 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

   

 

 

 

 

 


