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ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65,                              

e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 

                                                                                                                                

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа 
 

Относно: Изменение на Решение № 203 от Протокол № 17 от 

25.02.2021год. на Общински съвет – Стралджа, касаещо промяна на ОУП на 

Община Стралджа в частта за ПИ № 69660.460.9 по КК гр.Стралджа  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

     Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните 

мотиви: 

     С Решение № 203 по Протокол № 17 от 25.02.2021год., Общински съвет – 

Стралджа е разпоредил следното: 

 

          С оглед изменение на Общия устройствен план на община Стралджа, с 
което да отпадне отреждането „За складови и производствени функции“, 
касаещо ПИ 69660.460.960 и ПИ 69660.460.9 - база „Стралджа - Мараш“, по КК 
на землище гр. Стралджа и на  основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и 
правомощия по чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стралджа 

 

                
РЕШИ: 

 
           1.Допуска промяна на отреждане „За складови и производствени 
функции” по ОУП Община Стралджа, засягащо ПИ 69660.460.960 и ПИ 
69660.460.9 по КК на землище гр.Стралджа. Новото отреждане да стане “ 
Специализирана  високотехнологична производствена устройствена зона и 
производство на зелена енергия “. С проекта за изменение да се регламентират 
допустимите производства за територията. 
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         2.Задължава Общинската администрация да проведе необходимите 
процедури по реализиране на настоящото решение. 

 

Поради по-късно полученото съгласие на собственика на ПИ № 

69660.460.9, Министерство на земеделието, храните и горите, като 

заинтересована страна по смисъла на чл.131 от ЗУТ и обстоятелството, че ПИ 

№ 69660.460.960 не е държавна собственост, предлагам Общински съвет – 

Стралджа на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и правомощия по чл.124, 

ал.1 от ЗУТ да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

I.ИЗМЕНЯ точка 1 от Решение № 203 от Протокол № 17 от 25.02.2021год. 

на Общински съвет – Стралджа, както следва: 

„1. Допуска промяна на отреждане „За складови и производствени 

функции” по ОУП Община Стралджа, засягащо ПИ 69660.460.9 по КК на 

землище гр.Стралджа. Новото отреждане да стане “ Специализирана  

високотехнологична производствена устройствена зона и производство на 

зелена енергия “. С проекта за изменение да се регламентират допустимите 

производства за територията.“ 

            II.Задължава Общинската администрация да проведе необходимите 
процедури по реализиране на настоящото решение. 
 
 

 

 

Атанас Киров /п/ 

Кмет на община Стралджа  

 

 

 


