
 
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  35-то  заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 30.06.2022 г. 

от 14.00 ч., в Заседателната зала на ОбС - „Велчо Тончев Димитров“, със следният 

проект за 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

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

приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.;Годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг за 2021 година на Община град Стралджа .  

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

компенсирани промени в частта за местни дейности и дофинансиране на държавни 

дейности със собствени приходи от една дейност в друга,без да изменя общия размер на 

разходите.  

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

на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022г. 

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

приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Стралджа за периода 

2021-2025г. 

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

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 

учредяване право на ползване върху част от общински поземлен имот  за изграждане на 

открит склад за варовикови фракции  в полза на концесионера „Варовик Комерс“ ЕООД. 

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

на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична 

общинска собственост .  

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