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П Р О Т О К О Л 

№ 40 

 
 

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.3 от Правилника за организация 

дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 

08.11.2022 г., от 09:00 ч., в залата на “Пенсионерски клуб” – гр. Стрлалзджа  се проведе 

40 – то извънредно тържествено заседание  на Общински съвет – Стралджа. На 

заседанието присъстват общинските съветници,кмета на общината, неговите заместници, 

кметове и кметски наместници на населени места в общ. Стралджа, длъжностни лица от 

общинска администрация и граждани. 

 

Присъстват 13 от 17 общински съветници.  

Отсъства: Стоян Георгиев, Ангел Ангелов, Янко Добрев, Койчо Койчев. 

 

Председателят на ОбС инж. Иван Митев откри заседанието при кворум от 13 

общински съветника. 

 

Изменения и допълнения към проекта за дневен ред не постъпиха и инж. Иван 

Митев предложи, който е съгласен с предложения проект за дневен ред, да гласува. 

 

Гласували:„ЗА”-13 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 46, ал. 1 и ал.2 от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа прие 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 447 

 

 

І. Приема за 40-то извънредно тържествено заседание следният  

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

 

1. Приветствие на Кмета на община Стралджа по повод 08.11.2022г. – 

Архангеловден, празник на град Стралджа. 

  2. Връчване на награди съгласно Наредба №9 за символиката и отличията 

на община Стралджа. 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

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

                                            e-mail: obshtina@straldzha.bg 
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3. Разни. 

 

 

Инж. Иван Митев: Уважаеми г-н Киров, дами и господа общински съветници, 

уважаеми гости и съграждани, преди да продължим работата на днешната тържествена 

сесия изкам да кажа и аз няколко думи във връзка с днешния празник. 

Всички хора, които преди 3 години ни гласуваха доверие, а предполагам и тези 

които не са, очаквано следят това, което се случва в нашата община. Зная, че кмета на 

Общината г-н Киров и неговия екип, заедно с целия Общински съвет са тези върху чийто 

плещи тежи отговорността за осъществяването на всички проекти, стратегии и планове за 

по-добро бъдеще на хората от нашия край. Смело мога да твърдя, че всики заедно 

доказахме своята компетентност, работоспособност и умения да преодоляваме трудностите, 

пред които времето ни изправя. 

Като председател на Общински съвет – Стралджа искам да отбележа, че в 

досегашната работа на съвета няма нито едно решение, което сме взели да е върнато от 

Прокуратурата за незаконност. Това говори за компетентност, отговорност, екипност и 

добро взаимодействие с общинска администрация и разумните предложения, които се 

предлагат за решения от ОбС. От началото на текущия мандат до днешна дата, взетите 

решения са 446, от които 417 с пълно единодушие от всички общински съветници. За което 

най-искренно благодаря на всички, защото ние работим в полза на хората и трябва да бъдем 

достойни за тяхното доверие. 

Гражданите видяха, че когато местната власт е силна и грижовна, когато успява да 

вижда отвъд хоризонта потребностите на хората и не оставя незабелязани малките 

ежедневни проблеми, резултатите за подобряване на живота на хората са налице. 

Разбира се има още редица нерешени проблеми /например във ВиК сектора, 

снабдяването на гражданите с дърва/, дейности кото не влизат пряко в отговорностите на 

общинска управа и целия Общински съвет, но пряко рефлектират върху тях. Използвам 

момента и мисля, че и г-н Киров ще ме подкрепи, да отправим покана към народните 

представили от нашия регион, които за жалост не успяха да присъстват на заседанието, за 

една делова среща с ръководството на общината и целият Общински съвет, на която да 

бъдат поставени належащи въпроси, които спъват нормалната работа на местната власт и 

същите трябва законодателно да бъдата решени в най-близко бъдеще. 

Накрая, искам да честия празника Св. Архангел Михаил на всички именници днес, 

на всички жители и гости на гр.Стралджа и на цялата община! Да пожелая от мое име и от 

името на целия Общински съвет на всички много здраве и късмет. Да вярват в доброто и да 

имат сили и увереност във всяко свое начинание! 

Честит празник! 

 

По т. 1 Приветствие на Кмета на община Стралджа по повод 08.11.2022г. – Архангеловден, 

празник на град Стралджа. 

 

Инж. Иван Митев даде думата на г-н Атанас Киров: Уважаеми г-н Митев, уважаеми 

дами и господа общински съветници, на този ден като малък /тук има по-големи хора от 

мен, които помнят/ имаше сбор в Стралджа и си спомням как сме празнували. Имаше 

палатки от читалището до тук. Във всяка къща имаше гости, събираха се роднини от близко 

и далече. Имаше голям празник в града. Сега, само с носталгия можем да си спомняме тези 

моменти, но все пак на днешния ден, пожеланието ми към всички Вас е за здраве, защото 
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знаете, то е най-важно на фона на изминалите няколко години. И на фона на 

икономическата криза, която ни сполетя е трудно живота на хората да бъде добър, затова 

подкрепям г-н Митев за инициирането на среща с държавните избраници, за да поставим 

належащите въпроси и да се опитаме да достигнем до решение и подобряване стандарта на 

живот на хората. 

Нека живота на хората да стане по-добър, да бъдем здрави, а и ние като Стралджани 

и местни хора да бъдем повече приятели, колкото и трудно да е това в това време. Пак 

казвам, да бъдем повече приятели. Да градим мостове помежду си, а не да издигаме 

прегради. С един призив към всички Вас. Благодаря за подкрепата, която сте оказали към 

мен и ръководството. Да продължим в същия дух. 

 

 

По т. 2  Връчване на награди съгласно Наредба №9 за символиката и отличията 

на община Стралджа. 

 

 Инж. Иван Митев: Давам думата на г-жа Снежана Вълкова – началник отдел 

„Хуманитарни дейности“ за връчване на наградите. 

 Г-жа Снежана Вълкова: Със Заповед №З-909/07.11.2022г. на кмета на общината и на 

основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Глава IV, Раздел II, чл.49 и чл.50 от 

Наредба №9 За символиката и отличията на община Стралджа, Награждавам Стойко 

Иванов Георгиев, кметски наместник на с. Александрово, община Стралджа с почетен знак 

на община Стралджа – плакет, грамота, парична награда, вписване на името му в 

„Почетната“ книга на Община Стралджа и представителна значка на община Стралджа. 

В чест на 8-ми ноември – празник на гр. Стралджа, като изявен общественик, 

дългогодишен кметски наместник на с. Александрово и за ползотворното му 

взаимодействие с Общинска администрация. 

Г-н Атанас Киров поднася наградата на г-н Стйко Георгиев. 

Г-н Атанас Киров: За мен е изключителна чест да връча тази награда точно на г-н 

Георгиев. Няма да крия, него го обичам най-много. Не ми се сърдете. Той ми е като баща. 

Имам му страхотно доверие. Гордея се, че го познавам. Някой ден с удоволствие ще 

разказвам на внуците си какъв истински човек съм познавал. За мен е чест Стойко. 

Благодаря ти за това което ми даде като приятелство! Друго не мога да кажа. Ще кажеш ли 

няколко думи? 

Г-н Стойко Георгиев: Развълнуван съм много. Няма да кажа много. Само благодаря 

за голямото уважение. Искам да пожелая на всики само здраве и уважение помежду им. 

Честит Празник! 

Г-жа Снежана Вълкова: Със Заповед №З-910/07.11.2022г. на кмета на общината и на 

основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Глава IV, Раздел II, чл.49 и чл.50 от 

Наредба №9 За символиката и отличията на община Стралджа, Награждавам Румен Дойчев 

Димов, кметски наместник на с. Саранско, община Стралджа с почетен знак на община 

Стралджа – плакет, грамота, парична награда, вписване на името му в „Почетната“ книга на 

Община Стралджа и представителна значка на община Стралджа. 

В чест на 8-ми ноември – празник на гр. Стралджа, като изявен общественик, 

дългогодишен кметски наместник на с. Саранско и за ползотворното му взаимодействие с 

Общинска администрация. 
Г-н Атанас Киров поднася наградата на г-н Румен Димов. 
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Г-н Атанас Киров: За Румен мога да кажа, че е изключително достоен човек, работи 

изключително в полза на селото си, живее скромно. Не се е облагодетелствал от 

служебното си положение.Той също се нарежда в графата, освен достоен кмет и мой 

приятел. Гордея се, че го познавам. Румене, също ще имам място за нашите спомени един 

ден.  

Г-н Румен Димов: Приятно съм изненадан, но заслугата не е само моя за успешната 

работа. Винаги съм имал разбиране и уважение с ръководството на общината и благодаря 

на г-н Киров, че ми гласува доверие в този труден за нас момент. И аз като г-н Георгиев 

искам да пожелая на всики само здраве и уважение помежду им. Честит празник! 

  

 

По т. 3 Разни. 

  

 Нямаше разисквания и предложения. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Иван Митев закри 40-то извънредно 

тържествено заседание на Общински съвет-Стралджа в  09:25ч. 

 

 

 

инж. ИВАН МИТЕВ:    /п/ 

Председател на ОбС- Стралджа    

 

 

Водещ протокола:     /п/ 

                                С. Атанасова 


