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До……………………………………  

 

 

 

 

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

организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, свиквам  7-мо заседание  на Общински съвет – Стралджа 

на 26.03.2020 г., от 10.00 ч., в Клуба на пенсионера, със следният проект за 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. 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 2019г. 

 

2. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно утвърждаване на промяна в 

маршрутно разписание на автобусна линия Стралджа – Воденичане – Палаузово – 

Недялско – Богорово – Първенец – Правдино – Войника – Тамарино – Саранско – 

Каменец – Поляна и обратно, част от общинската транспортна схема. 

 

3. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., 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. 

 

4. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно изменение и допълнение на 

Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Стралджа. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/54-36 ,факс:64-04 

e-mail:straldjainf@yahoo.com 
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5. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно добавяне на два обекта в 

поименния списък за капиталови разходи на община Стралджа, през 2020 г. 

 

6. Докладна записка от д-р Дора Йовчева Стоянова-Костова – председател 

на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина 

за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа, 

относно приемане на нов Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на община Стралджа. 

 

7. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС, относно 

създаване на Постоянна комисия за разглеждане исканията на граждани за 

отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа. 

 

8. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно провеждане на процедура по избор 

на изпълнители за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания за автобусните линии от областната и републиканската транспортна 

схема от квотата на община Стралджа. 

 

9.  Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно приемане на бюджетна прогноза за 

местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Стралджа. 

 

10. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно годишен доклад за наблюдение и 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-2020г., за 

2019 г. 

 

11. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно използване на обезпечения по 

чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг на 

закритото депо за неопасни отпадъци на община Стралджа.  

 

12. Докладна записка от Иван Иванов – За кмет на община Стралджа, 

съгласно Заповед № З-138/10.03.2020г., относно издаване на запис на заповед от 

Община Стралджа в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по 

договор № BG 06RDNP001-7.007-СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”.  

 

 13. Изказвания, становища и питания на граждани. 

 

 

Забележка:  
-Бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Стралджа по 

т.9 от дн.ред е на разположение в канцеларията на ОбС. Хартиен вариант е предоставен на г-н 
Ив.Георгиев, както и на ел.пощи, посочени от общинските съветници. 
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- Годишният доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие на община 
Стралджа 2014-2020г., за 2019 г. по т.10 от дн.ред е на разположение в канцеларията на ОбС. Хартиен 
вариант е предоставен на г-н Ив.Георгиев, както и на ел.пощи, посочени от общинските съветници. 

 

 
Председател на ОбС:  

    /инж. Ив. Митев/ 


