
 
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 23-то заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 29.07.2021г. 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 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 ПИ с идентификатор 57409.43.292 (стар №000292), с НТП  язовир, с площ от 

7.537 дка, находящ се в землището на с. Поляна, община Стралджа, чрез предоставянето 

му под наем за срок от 10 години. 

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

Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 20/880 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ І-42, кв.7,  целия с площ от 880 кв.м. по плана на 

с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол и ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 

15/870 кв.м.ид.части от незастроен УПИ XIV-42, кв.7, целия от 870 кв.м. по плана на 

с.Зимница, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

3. Докладна записка от инж. Иван Митев-председател на ОбС, относно Отчет за 

дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от м. януари 2021 г. до м. 

юни 2021 г. /вкл./ 

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

утвърждаване на маршрутно разписание на автобусна линия Стралджа-Лозенец и обратно, 

част от общинската транспортна схема. 

5. Докладна записка от Димчо Стойков-председател на ПК по БФ, относно 

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

на ОбС-Стралджа,за периода 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.  

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 81/1740 кв.м. ид.части от Незастроен 

урегулиран поземлен имот - УПИ XII-268,  кв.60,  целия с площ от 1740 кв.м. по плана на 

с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол и  46/5560 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот, целия  с площ от 5560 кв.м, отреден „За селски туризъм“- УПИ 

II-271, 272,  кв.60 по плана на с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии на територията на 

община Стралджа (2021-2027г.) 

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

приемане на дарение на част от имот-частна собственост с площ 64 кв.м. от ПИ№271,272, 

кв.60, попадащ в  регулацията на улица в с.Александрово, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

      гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-60, факс:64-04 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

                                                                                                                                



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

ученици от минималния норматив за учебната 2021/2022г. 

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

Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на ДГ 

„Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа в Списъка на средищните 

детски градини и училища  за учебната 2021/2022 година. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 145/3450 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот - УПИ I-167,  кв.27,  целия с площ от 3450 кв.м. по плана на 

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

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

Актуализация  на  бюджета за  2021 г. -местни дейности. 

13. 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 2021г. 

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

издаване на запис на заповед от община Стралджа в полза на ДФ  „Земеделие“, 

обезпечаващ авансово плащане по ДБФП № BG06RDNP001-19.355-0009-C01 от 

11.05.2021г. по проект: „Популяризиране на културното наследство на териториите на 

МИГ Стралджа и МИГ Раковски, финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение 

на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. 

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

на предварително съгласие за промяна на предназначението и учредяване на ограничени 

вещни права – право на строеж за имот с проектен идентиф. 30898.33.610, с площ от 6 170 

кв.м., с НТП – пасище по КК и КР на с.Зимница, общ. Стралджа, обл. Ямбол.  

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


