
 

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 20-то заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 29.04.2021 г., 

от 10.00 ч., в Заседателната зала на ОбС, 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 нови обекти в поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа през 

2021г. и преместване на съществуващи обекти от една функция в друга. 

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

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

председателя на Общински съвет-Стралджа, за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. 

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

изменение на Решение № 203 от Протокол № 17/25.02.2021 г. на ОбС-Стралджа, касаещо 

промяна на ОУП на община Стралджа в частта за ПИ № 69660.460.9 по КК гр. Стралджа. 

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

за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи –общинска собственост. 

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

за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 5/1635 кв.м. идеални части от застроен 

урегулиран  поземлен имот – УПИ Х-129, кв. 23, целият с площ от 1635 кв. м. по плана на 

с. Маленово, общ. Стралджа, обл. Ямбол. 

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

продажба на незастроени дворни места по регулационния план на с. Чарда, общ. 

Стралджа, обл. Ямбол, чрез обявяване на публичен търг с явно наддаване. 

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

предварително съгласие за промяна предназначението на общински имот – ПИ № 

69660.105.618 по КК на гр. Стралджа, съгласно одобрен ПУП – ПРЗ с отреждане 

„Площадка за управление на отпадъци“. 

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

приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в 

община Стралджа 2021-2022 г. и Годишен план за изпълнение на общинската стратегия за 

подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в община Стралджа за 2021г. 

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

приемане на Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги на 

община Стралджа за 2021 г. 
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11. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

приемане на отчети за дейността и изразходените средства от  спортните клубове и 

туристическо дружество „Кале”, намиращи се на територията на община Стралджа, 

финансирани от бюджет 2020 г. /отчетите на спортните клубове и туристическо дружество 

„Кале” са на разположение в канцеларията на ОбС/. 

12. 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 с № BG06RDNP001-

7.002-0027 „Реконструкция и ремонт на Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" – гр. 

Стралджа” Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.002 - Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в 

селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета 

на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

13. 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 с № BG06RDNP001-

7.007-0085 „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на 

територията на гр. Стралджа” Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-

7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

14. 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 № 28/07/2/0/00299 

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с.Зимница” по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

 



 

    

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

КЪМ  ДНЕВЕН РЕД 

ЗА  20- то ЗАСЕДАНИЕ  НА ОбС – 29.04.2021 г. 

 

 На основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организация дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам в 

дневният ред да бъде включена допълнително: 

 

като т.15  Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа, относно 

приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 12 кв.м. попадащ в  

регулацията на улица в с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

 

като т.16  Докладна записка от Атанас Киров- кмет на община Стралджа, относно 

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 10/1480 кв.м. ид.части от застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ III-137, кв.26,  целия с площ от 1480 кв.м. по плана на 

с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

  
като т. 17  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
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