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

говорна комуникация, посредством интернет връзка,  на 28.10.2021 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 2021 г. 

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

субсидии футболни клубове. 

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

предоставяне на общинските имоти - полските пътища, попадащи в масиви за ползване на 

земеделска земя за стопанската 2021-2022г. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 60/2360 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот – УПИ XIII-118,  кв.22,  целия с площ от 2360 кв.м. по плана на 

с.Палаузово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 17/3170 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот - УПИ I-24,  кв.6,  целия с площ от 3170 кв.м. по плана на 

с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на СНЦ „МИГ – 

Стралджа 2016“ по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси. 

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

кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. 

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

кандидатстване по Открита покана – „Повишаване на способността на местните общности 

да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“ 

на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени" финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и 

съфинансирана от българската държава. 

 

      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 

учредяване на ограничено вещно права-право на строеж върху общински имот, 

представляващ ПИ № 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. 

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

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

Председателя на Общински съвет гр. Стралджа за периода 01.07.2021г. до 30.09.2021г. 

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

заявление  с Вх.№ ТСУИЕ – 1673 / 20.09.2021 год. от ПТК“Съгласие“- представлявано от 

Донка Пенева Ганчева - Председател и Докладна от арх.Евгений Чобанов- гл.архитект на 

Община Стралджа. 

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

изпълнение на Решение № 243 на Протокол № 20/29.04.2021 г. , по доклад с Вх.№ ДЗ-

98/28.04.2021 г., с което Общински съвет на Община Стралджа дава съгласие за 

стартиране на процедура за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински 

имот в полза на Министерство на отбраната на Република България. 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

   

 

 

 

 

 


