
 
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  34-то  заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 26.05.2022 г. 

от 10.00 ч., в Залата на „Пенсионерски клуб“ – гр. Стралджа, със следният проект за 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост- част от покривно 

пространство с площ от 65 кв.м. на Административна сграда,  разположена в УПИ II, 

кв.33, в който попадат ПИ №533 и ПИ №534 по плана на с.Войника, общ.Стралджа за 

монтиране и използване на телекомуникационни  съоръжения и оборудване в полза на „А1 

Тауърс България“ ЕООД. 

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

безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот – частна общинска   

собственост в полза на държавата по реда на чл.54, ал.5 от ЗДС.    

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

компенсирани промени в частта за   дофинансиране на държавни дейности със собствени 

приходи от една дейност в друга,без да изменя общия размер на разходите. 

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

добавяне на   обект   в поименния списък за капиталови разходи на Община 

Стралджа през 2022г. 
 5. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 15 кв.м. от ПИ№261, 

кв.39, попадащ в  регулацията на улица „Рила“ с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 100/2080 кв.м. ид.части от УПИ I-261, 

кв.39,  целия с площ от 2080 кв.м. по плана на с.Поляна, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

определяне на представител на Община Стралджа в областната комисия за изработване на 

областна аптечна карта. 

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

определяне на представител на Община Стралджа в областната комисия за изработване на 

областна здравна карта. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

 

 

                                                                                                                                



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

на обект в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 2022г. 

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

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п 

Председател на ОбС- Стралджа 


