
 
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  25-то заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 30.09.2021г. 

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 

допълнение на Наредба №9 за символиката и отличията на община Стралджа. 

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

продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена 

сграда върху имота. 

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

продажба на движимо имущество чрез публичен явен търг – лек автомобил „Фолксваген 

пасат“ с рег.№ У 7979 ВВ и товарен автомобил „Ивеко 35 10“ с рег.№ У 0628 АТ, 

собственост на община Стралджа. 

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

приемане на програма за енергийна ефективност на община Стралджа 2021 – 2030 г. 

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

определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа за 2022 г., валидни за територията на община Стралджа. 

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

продажба на Незастроено дворно място по регулационния план на с. Тамарино, общ. 

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

7.  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. 

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

заявление с Вх.№ ТСУИЕ - 1315 / 19.07.2021 год. от „Терум“ ООД, представлявано от 

Теньо Енчев Тенев за частична промяна на улична регулация между улици: от север 

„Ив.Козарев“; от юг „Г.С.Раковски“ и паркинг между о.т.29-30-32 между кв.23 и кв.24 по 

ЗРП гр.Стралджа и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

приемане на Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2021 – 2027 г. 

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

приемане на Програма за управление на отпадъците на община Стралджа 2021 – 2027 г. 

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

изменение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Стралджа. 

           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 № BG06RDNP001-

19.088-0002-C01 – Рехабилитация на уличната мрежа на част от населените места на 
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община Стралджа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за 

развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г.,съфинансирана  от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

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

предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стралджа на НЧ 

„Възраждане 1926“ с. Зимница по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните 

финанси. 

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

на съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на обект 

„Ученически стол“, находящ се в сградата на СУ „П. К. Яворов“- публична общинска 

собственост. 

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

промяна на Наредба №21 за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в образователните институции на територията на община 

Стралджа. 

            16.  Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно план за 

действие на община Стралджа за периода /2021 – 2023г./, в изпълнение на областната 

стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Ямбол за периода /2021 

– 2030г./. 

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

актуализация  на  бюджета за  2021 г.местни дейности и компенсирани промени в 

държавните дейности. 

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

продажба на имот частна общинска собственост – Застроен урегулиран поземлен имот с 

площ от 810 кв. м., ведно с построена ДМС „Бивша Здравна служба“ със ЗП-80 кв. м., 

Допълнителна постройка със ЗП-46 кв. м. и Гараж със ЗП-27 кв. м., представляващ УПИ № 

ХVII-385 в кв. 46 по регулационния план на с. Зимница, общ. Стралджа. 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 

   

 

 

 

 

 


