
 
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  36-то  заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 28.07.2022 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 

информация за изпълнението на бюджета на община Стралджа , сметките за средства от 

Европейския съюз за полугодието на 2022 г. 

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

актуализация на бюджета за 2022г. местни дейности и компенсирани промени в 

държавните дейности. 

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

продажба на имоти-частна общинска собственост – Незастроен УПИ IX в кв.14  по  

регулационния  план на с.Джинот, общ. Стралджа, обл.Ямбол и Незастроен  

УПИ X в кв.63  по  регулационния  план на с.Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол, 

чрез публичен търг с явно наддаване . 

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

на искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти  –частна държавна 

собственост до Министъра на земеделието във връзка  изграждане на общински обект от 

първостепенно значение “За краткотраен отдих, спорт и туризъм“ в района на хижа 

„Люляк“, местността „Мараш“ по КК и КР на гр.Стралджа. 

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

на  Решение №281 от Протокол №23/29.07.2021г.  и   Решение №315 от Протокол 

№26/28.10.2021г. касаещо предварително съгласие за промяна на предназначението и 

учредяване на право на строеж върху общински имот с проектен идентификатор № 

30898.33.610, с площ от 6 170 кв.м. по КК и КР на с. Зимница, общ. Стралджа, обл.Ямбол в 

полза на Министерство на отбраната на Република България. 

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

заявление  с Вх.№ ТСУИЕ –1328 / 08.07.2022 год. от Стоян Иванов Тенев и Тяна Тенева 

Иванова и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране 

на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви 

трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти  на общински пътища, 
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на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в  Община Стралджа на 

основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. 

8. Докладна записка от Димчо Стойков – председател на ПК по БФ, относно 

одобряване на разходите за командировки на кмета на община Стралджа и Председателя 

на Общински съвет – гр. Стралджа за периода 01.03.2022г. до 30.06.2022г. 

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

формиране на паралелки в общински училища -  СУ „П.К.Яворов” – гр.Стралджа, ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий” – с. Зимница  и ОУ „Хр. Ботев” – с.Войника  с по-малък брой 

ученици от минималния норматив за учебната 2022/2023г. 

 10. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно  отчет за 

дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. януари 2022 г. до м. 

юни 2022 г. /вкл./ 

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

  

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 


