
 
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 № 826 на МС от 

25.11.2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 31 март  

2022 г., свиквам  30-то заседание на Общински съвет-Стралджа от разстояние, чрез имейл 

и говорна комуникация, посредством интернет връзка,  на 24.02.2022 г. /четвъртък/, от 

10:00 ч., със следният проект за 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 1. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС -  Стралджа, 

относно отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии, за периода от  

м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. /вкл./ 

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

за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги 

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

провеждане на процедура по избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на 

пътници по утвърдени маршрутни разписания - №28101 и №28201 на автобусна линия 

София – Стралджа, част от Републиканската транспортна схема, квота на община 

Стралджа. 

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

ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 43/648 кв.м. ид.части от Застроен 

урегулиран поземлен имот- УПИ IІ-149, кв.5,  целия с площ от 648 кв.м. по плана на 

с.Джинот, общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

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

отчет на Кмета на Община Стралджа за изпълнение на „Програма за управление на 

община Стралджа за мандат 2019-2023 г.” за 2021г. 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

                                                                                                                                


