
 
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  32-ро  заседание  на Общински съвет-Стралджа,  на 31.03.2022 г. 

от 10.00 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 

одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

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

Вх.№ ТСУИЕ – 2200 / 14.12.2021 год. от ОД“Земеделие“-Ямбол и Докладна от 

арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

заявление  с Вх.№ ТСУИЕ – 276 / 14.02.2022 год. от „ЕОН България“ ЕООД, 

представлявано от Йонко Николов Николов – управител, чрез пълномощник Стоян 

Георгиев Киров и Докладна от арх.Е.Чобанов – Гл. архитект на Община Стралджа. 

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

за изпълнение на Общия устройствен план на Община Стралджа и за наблюдение и 

контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на ОУП за 2021 г.    

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

изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната 

среда и неразделната част от нея - Общинската програма за управление на отпадъците, 

през 2021 г. 

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

доклад за 2021 година за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на община Стралджа за периода 2021 – 2027 г. 

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

състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 

01.01.2021 г до 31.12.2021 г. 

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

за изменение на Наредба № 2 за редът за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи- общинска собственост. 

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

одобряване на инвестиция за 2022г направена от „ВиК” ЕООД гр.Ямбол. 

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

удостояване на Славка Митева Калчева със звание „Почетен гражданин” на град 

Стралджа. 

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

 

                                                                                                                                



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

приемане на: 

    1. Отчет по изпълнение на  дейностите от Общинската програма за закрила 

на детето за 2021г. 

             2.  Общинска програма за закрила на детето за 2022г. на община Стралджа 

  

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

 

  

 

 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ: /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа 


