
 
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 № 826 на МС от 

25.11.2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 31 март  

2022 г., свиквам 29-то заседание на Общински съвет-Стралджа от разстояние, чрез имейл и 

говорна комуникация, посредством интернет връзка,  на 27.01.2022 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 ползване 

на пасища и мери от общински поземлен фонд от собственици на животновъдни обекти, 

притежаващи пасищни животни. 

 2. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по бюджет и финанси, 

относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община гр. Стралджа и 

председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

3. Докладна записка от  Гроздан Иванов- зам.- кмет и председател на МКБППМН- 

Община Стралджа, относно отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община 

Стралджа през 2021г. 

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

приемане на Общински план за младежта за  2022 година на община Стралджа. 

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

на Мониторингов доклад на община Стралджа за 2021г. в изпълнение на Областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 

– 2030г./. 

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

програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 

2022 г. 

7. 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 извършване на окончателно плащане  проект № BG06RDNP001-19.088-0001-

C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на територията  на гр. Стралджа за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони  за 

периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 

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

изменение и допълнение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от 

община Стралджа. 

 

      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  поемане 

на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от Централния бюджет на Република 

България за извършване на окончателно плащане  проект № BG06RDNP001-19.088-0002-

C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от населените места на община Стралджа 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските 

райони  за периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 


