
 
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 28-то заседание на Общински съвет-Стралджа от разстояние, чрез имейл и 

говорна комуникация, посредством интернет връзка,  на 30.12.2021 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 

актуализация  на  бюджета за  2021 г.местни дейности. 

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

приемане на План-сметка за  дейност „Чистота” за 2022 г. 

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

заявление  с Вх.№ ТСУИЕ –1943/ 108.11.2021 год.от „Електроразпределение Юг“ЕАД с 

приложено Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план по чл.125 от ЗУТи Докладна 

от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

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

възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска 

собственост, представляващ ПИ с идентификатор 00343.89.185, находящ се в землището 

на с.Александрово, общ. Стралджа, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години. 

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

съгласие за сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата.  

6.  Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет – 

Стралджа, относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на 

Общински съвет -  Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2022 година. 

7. Докладна записка от инж. Иван Митев - Председател на Общински съвет – 

Стралджа, относно приемане на план за дейността на Общински съвет – Стралджа, за 

календарната 2022 година. 

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

продажба на общинско движимо имущество чрез публичен явен търг–  товарен автомобил 

„Форд Транзит 190 Л” с рег.№У 6115 АМ и намаляване на пазарна оценка с 20% на лек 

автомобил „Фолксваген пасат” с рег.№У 7979 ВВ с цел продажба чрез публичен явен търг. 

9.  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. 

 

      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 

промяна на местоположението на Център за обществена подкрепа гр. Стралджа. 

11. Докладна записка от  Гроздан Иванов  - За Кмет на община Стралджа, относно 

одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски терирории на 

община Стралджа за 2022 г. 

12. Докладна записка от  Гроздан Иванов  - За Кмет на община Стралджа, относно 

Последваща оценка на общински план за развитие на Община Стралджа за периода 2014-

2020 г. 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 


