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П Р О Т О К О Л 

№ 15 
 

 На основание чл. 28а, ал.3 и чл. 25, т.1 от ЗМСМА и чл. 52а, ал. 3, чл. 43, ал. 1, т. 

1 от ПОДОбС, на 29.12.2020 г., от 10:00 ч., се проведе 15 - то заседание от разстояние  

на Общински съвет – Стралджа, с приемане на неприсъствени решения, чрез имейл 

кореспонденция и говорна комуникация, посредством интернет връзка, при 

осигуряване спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантиране 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ Инж. Иван Митев- председател на ОбС изпрати на ел. пощи на 

всички общински съветници формуляр за попълване, за неприсъствена регистрация в 

заседание от разстояние на ОбС-Стралджа. 

 /ПРИЛОЖЕНИЕ № I – разпечатка/ 

 

 Формулярът за неприсъствена регистрация в заседанието от разстояние бе 

върнат попълнен от регистриралите се съветници, на ел. адрес на Председателя.  

 

 На ел. адрес на Председателя- i.mitev@straldzha.net  бяха получени 16 регистрации. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № Ia – разпечатки/ 

 

II. КВОРУМ,  ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО   Инж. Иван Митев- председател 

на ОбС, обяви кворума и откри заседанието чрез изпратен до всички Присъствен лист 

на регистрираните общински съветници в 15-то заседание на ОбС-Стралджа, проведено 

от разстояние, на 29.12.2020 г., от 10:00 ч., чрез имейл и говорна комуникация, с 

неприсъствено приемане на решения, подписан от Председателя на ОбС и подпечатан с 

официалния печат на Общински съвет-Стралджа. 

 

 име, презиме, фамилия телефон ел. поща 

1 ДИМЧО АТАНАСОВ СТОЙКОВ  dimi_stoykov@abv.bg 

2 ЦОНИ СТЕФАНОВ ЦОНЕВ  conevi5355@abv.bg 

3 Д-Р ДОРА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА-КОСТОВА  dorastoqnova13@abv.bg  

4 АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ  angel.angelov.1974.n@abv.bg 

5 ХРИСТО СТОЙНОВ ХРИСТОВ  hristo_stoinov@abv.bg 

6 ИНЖ. ИВАН ПАРУШЕВ МИТЕВ  i.mitev@straldzha.net 

i_p.mitev@abv.bg 

7 ПЕТЪР ИВАНОВ ДРАГИЕВ  pe66oo@mail.bg 

8 НЕЛИ ТОНЧЕВА КАВАЛДЖИЕВА  nel_toncheva@abv.bg 

9 ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА  baglady@abv.bg 

10 ВАЛЕНТИНА ДЖЕНКОВА МИТЕВА  valter.m@abv.bg 

11 ЯНКО СТОЯНОВ ДОБРЕВ   yanko_dobrev@abv.bg 

12 КОЙЧО ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ  koichy@abv.bg 

13 ЙОРДАН КОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ  Отсъства! 

14 ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ   ivan_georgiev0403@abv.bg 

 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ_______ 

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

                                            e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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15 СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ  sggeorgiev@abv.bg 

16 МАРИЯ ТОЛЕВА ИВАНОВА  mariatoleva@abv.bg 

17 ТОДОР ЖЕКОВ ЖЕЛЕЗОВ                          jivko.jelezov@abv.bg 

 

Въпроси и предложения по проектите за решение от докладните записки се 

изпращат на ел. адрес на Председателя на ОбС: i.mitev@straldzha.net   

/ПРИЛОЖЕНИЕ № II- разпечатка/ 

 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДН. РЕД Инж. Иван Митев- председател на ОбС, изпрати 

предложение за приемане на дн. ред на заседанието в прикачен файл, чрез ел. писмо, 

формуляр за гласуване до всички регистрирали се участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № III – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по приемане на дн. ред в неприсъствено 15-то 

заседание от разстояние бе върнат попълнен с изразения вот от 16 регистрирали се 

съветници, на ел. поща на Председателя.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIa – разпечатка/ 

 

Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

 

IIIб. ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИ ГЛАСУВАНЕ ДН. РЕД Инж. Иван Митев- 

председател на ОбС, обяви резултата от гласуването и приетото решение, чрез ел. 

писмо до всички регистрирали се участници,  със следното съдържание: 

 

 Гласували в заседание от разстояние:  

 „ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 50, ал. 2  от ПОДОбС, Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 168 

 

І. Приема за 15-то заседание  от разстояние следният 

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, съгласно 

Заповед 945/16.12.2020 г., относно  актуализация  на  бюджета за  2020 г. местни 

дейности и компенсирани промени в държавните дейности без да се променя размера 

на уточнения бюджет.  

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 4  
2. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, относно 

приемане  на план-сметка за дейност „Чистота”, за 2021 г. 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение №3,  Приложение № 4 
3. Докладна записка от Атанас Киров - кмет на община Стралджа, относно 

изменение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, 

на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община 

Стралджа. 

4. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински 

съвет-Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2021 година.  

Приложение № 1, Приложение № 2 
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5. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно приемане на план за дейността на Общински съвет-Стралджа, за календарната 

2021 година.  

Приложение:Проект на план за дейността на ОбС - Стралджа, за календарната 

2021   г. 

6. Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно обновяване състава на действащата комисия за установяване на жилищни 

нужди и картотекиране на граждани. 

7. Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, относно 

учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи - частна общинска собственост, 

в полза на „Водоснабдяване и Канализация“ЕООД гр. Ямбол, район Стралджа. 

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

 

Уважаеми колеги, ако някой има въпроси по докладните записки, кметът на 

общината, заместник- кметовете и началник-отделите са готови да отговарят по 

електронен път. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IIIб – разпечатка/ 

 

Други предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

 

IV. ПО ДН. РЕД И СТАНОВИЩА ПК Инж. Иван Митев- председател на ОбС, 
изпрати в ел. писмо с прикачен файл проектите за решение от дн. ред, както и 

Становищата на ПК, с формуляр за гласуване до всички регистрирали се участници. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IV – разпечатка/ 

 

Формулярът за гласуване по проектите за решение от дн. ред в неприсъствено 

заседание от разстояние, бе върнат попълнен с изразения вот от 16 регистрирали се 

съветници, на ел. поща на Председателя.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IVa – разпечатка/ 

 

По т. 8 от дн. ред, на ел. адрес на Председателя е регистрирано питане 

/препратено до всички общински съветници/ към кмета на общината – г-н Атанас 

Киров от общинският съветник Стоян Георгиев, със следното съдържание:  

„В предходно заседание на Общински съвет Стралджа повдигнах въпрос за дефектирал 

противопожарен кран от новоизградената водноснабдителна мрежа с питейна вода на с. 

Зимница. Тогава в присъствието на всички лично г-н Киров - кмет на Община 

Стралджа разговаря с г-н Милен Стамов - кмет на с. Зимница и бе обяснено, че се 

планира отстраняване на аварията. Два месеца по-късно аварията продължава, а уж 

трябва да пестим вода. Това ли е личният пример?  

И още нещо - започна подготовката за асфалтиране на отворите след 

изграждането на водопреносната мрежа. Притеснявам се, че на много места 

асфалтовата настилка ще е твърде тънка и няма да издържи дълго време. Моля да се 

предприемат необходимите действия, за да се извършат необходимите корекции преди  

полагането на асфалт, с необходимата дебелина на настилката, правилната фракция и 

пропорции на съставките.   

Считам, че ще се вземе под внимание.” 

/Питане по т. 8 – разпечатка/ 
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Отговорът на г-н Атанас Киров по питането на г-н Стоян Георгиев бе получен на 

ел. поща на Председателя и изпратен до всички регистрирани участници в заседанието, 

гласящ следното: 

„Уважаеми общински съветници, 

Наистина аварията по пожарния кран в с. Зимница не е отстранена, но водата е 

спряна и теч няма. Поради зачестили аварии и ангажиментите на ВиК оператора, в 

ситуация на безводие в някой от селата на общината са големи. Когато приключат с 

авариите и приоритетите за водоснабдяване на селата, кранът ще бъде подменен. 

Подчертавам, че това е изключителен ангажимент на ВиК оператора. 

По втория въпрос искам да кажа, че дебелината на настилката на отворите ще 

бъде съобразена с дебелината на съществуващия асфалт. Основата около отвора ще 

бъде премахната, ще бъде уплътнена с 20 см. чакъл и след това асфалтирана. 

Честита Коледа на всички! 

Щастлива Нова Година!” 

/Отговор по т. 8 – разпечатка/ 

Други въпроси и предложения не са регистрирани на ел. адрес на Председателя. 

 

IVб. ОБЯВЯВАНЕ  ГЛАСУВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ ЗАСЕДАНИЕТО  
Инж. Иван Митев- председател на ОбС, обяви резултата от гласуването по  

приетите решения, чрез ел. писмо до всички регистрирали се участници,  със следното 

съдържание: 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, обявявам резултатите от гласуването: 

 

По т. 1 Докладна записка от Гроздан Иванов -За кмет на община Стралджа, относно 
актуализация  на  бюджета за  2020 г. местни дейности и компенсирани промени в 

държавните дейности без да се променя размера на уточнения бюджет  

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, 

Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; 

чл.124, ал. 2  и  ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.37, ал.2 и ал.3 

от Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Стралджа, приета с Решение № 382 от Протокол № 31/27.03.2014г., 

изменена и допълнена с Решение № 235 от Протокол 18/27.03.2017г., Общински съвет- 

Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 169 

 

1. Приема проекта за актуализация на уточнения бюджет за 2020 г., както 

следва: 
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1.1.Приходи за местни дейности в размер: било уточнен бюджет 5 313 871 лв., 

става 5 269 000 лв.; 

1.1.1.Данъчни  приходи в размер:  било  783 230  лв.,  става 861 140 лв.; 

1.1.2.Неданъчни приходи в размер: било 1 808 547 лв., става 1 784 117 лв.; 

1.1.3.Обща изравнителна субсидия в размер: било 1 244 500 лв., става 1 244 500 лв., в 

т.ч.:  

- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  в размер: било 

132 000 лв., става 132 000 лв.; 

1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер: 

 било 364 500 лв., става 275 899 лв. в т.ч.: 

- за строителства, основен ремонт и придобиване на ДМА в размер:  

било 364 500 лв., става 275 899 лв.; 

1.1.5.Други целеви трансфери било 382 300 лв., става 470 901 лв. за текущ ремонт на 

улици на територията на община Стралджа. 

1.1.6.Трансфери: 

- между бюджетни сметки в размер: било -103 238 лв., става – 103 265 лв.; 

- от  ПУДООС в размер: било 26 638 лв., става 26 638 лв.;  

1.1.7.Временни  безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС  в размер:  

било 36 627 лв., става -111 697 лв.; 

1.1.8.Предоставена възмездна финансова помощ в размер: било - 50 000 лв., става 0 лв. 

1.1.9.Друго финансиране било 48 423 лв., става 48423 лв. /финансов лизинг/ съгласно 

приложение № 1 приходи/ 

 

1.2.Разходи за местни дейности в размер било уточнен бюджет 5 313 871 лв., 

става 5 269 000 лв.;   /съгласно приложение № 2 разходи/          

1.2.1. От  местни     приходи    /дофинансиране / за делегирани от държавата дейности  в   

размер: било 898 667  лв., става 920 638 лв.; 

1.2.2.За  местни   дейности  в  размер: било  4 415 204 лв., става  4 348 362 лв.;  

в т. ч.:  резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на било 40 000 лв., става 

40 000 лв.; 

Размерът на разходите за местни дейности и дофинансиране на държавните 

дейности с общински приходи са намалени спрямо уточнения бюджет към 30.11.2020г. 

Включено е дофинансиране на читалищата за подпомагане на дейността. Извършени са 

вътрешни компенсирани промени между дейности и параграфи и са намалени част от 

разходите. 

 

 1.3.Инвестиционна програма в размер: било към 31.10.2020г. 907 618 лв. 

става 796 887 лв., съгласно разчет по обекти, параграфи, дейности и източници 

 /съгласно приложение № 4/; 

1.3.1.От целева субсидия за КР в размер: било 399 100 лв., става 310 499 лв..; 

1.3.1.1За делегирани от държавата дейности: било 34 600 лв., става 34 600 лв. 

1.3.1.2. За общински дейности било 364 500 лв., става 275 899 лв.;  

1.3.2.От собствени бюджетни средства в размер: било 508 518 лв., става 486 388 лв. 

1.3.2.1.От собствени средства за държавни дейности в размер: било 140 524 лв., става 

141 367 лв. 

1.3.2.2.От собствени средства за общински дейности в размер: било 367 994 лв., става 

345 021 лв. от тях: 

Средствата от продажба на общински нефинансови активи са в размер на 1 519 лв., 

разпределени за текущи ремонти. 
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По т. 2 Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, относно 

приемане  на план-сметка за дейност „Чистота”, за 2021 г. 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение №3,  Приложение № 4 
 

Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, 

Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от 

ЗМДТ, Общински съвет-Стралджа взе следното  

                                                                 

Р Е Ш Е Н И Е № 170 

 

   1. Утвърждава План-сметка за дейност “Чистота“ за 2021 г., в размер на 735 600 

лв., съгласно  Приложение № 1, неразделна част от решението.  

2. Потвърждава т. 3 от свое решение № 21 от Протокол № 3/28.12.2011 г. за 

определяне размера на ТБО за 2021 г. 

3. Потвърждава т. 3 от свое решение № 183 от Протокол № 15/23.12.2016 г. 

за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци и ползване на 

индивидуални съдове. 

 

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

изменение на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, 

на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община 

Стралджа. 

Гласували:   

 „ЗА” - 16 гласа: „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Стралджа 

взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 171 

 

І. Изменя Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и 

изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Стралджа по следния начин: 

РАЗДЕЛ ІХ 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

            В чл.19, ал.1: 

БИЛО:„Наказва се с глоба от 10.00 лв. водачът, който не носи със себе си 

свидетелството за регистрация на превозното средство теглено с животинска тяга.“ 

СТАВА:„Наказва се с глоба от 20.00 лв. водачът, който не носи със себе си 

свидетелството за регистрация на превозното средство теглено с животинска тяга.“ 
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В чл.20, ал.1: 

БИЛО:„Наказва се с глоба от 30.00 лв. водачът на пътното превозно средство теглено с 

животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно чл.14 от тази 

Наредба.“ 

СТАВА:„Наказва се с глоба от 50.00 лв. водачът на пътното превозно средство теглено 

с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно чл.14 от 

тази Наредба.“ 

 

В чл.23:  

БИЛО:„Наказва се с глоба до 150.00 лв. водач, който използва регистрационен номер, 

издаден на друго ППС.“ 

СТАВА:„Наказва се с глоба до 200.00 лв. водач, който използва регистрационен номер, 

издаден на друго ППС.“ 

 

                 ІІ. Възлага на кмета на общината, след влизане на решението в сила да 

актуализира действащата Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и 

изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в 

Община Стралджа, съобразно така приетото изменение.            

 

По т. 4 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински 

съвет-Стралджа и заседанията на Постоянните комисии, през 2021 година.  

Приложение № 1, Приложение № 2 

Гласували:  

„ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 172 

 

1. Приема календарен график за провеждане на своите редовни заседания през 

2021 година, съгласно Приложение № 1. 

 

2. Приема календарен график за провеждане заседанията на Постоянните 

комисии през 2021 година, съгласно Приложение № 2.  

 

3. Календарният график остава отворен за промяна, в зависимост  от дейността 

на ОбС,  кмета на общината и общинска администрация. 

 

По т. 5  Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно приемане на план за дейността на Общински съвет-Стралджа, за календарната 

2021 година.  

Приложение:Проект на план за дейността на ОбС-Стралджа, за календарната 

2021г. 

Гласували:  

„ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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На основание чл. 21, ал. 1 т. 12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.1 от 

Правилника за организация дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация, Общински съвет-Стралджа взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 173 

 

1. Приема план за дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 2021 г. 

2. Планът е отворен за включване на допълнителни теми за разглеждане, проекти и 

предложения от текущ характер. 

 
Приложение: Проект на план за дейността на ОбС – Стралджа, за календарната 

2021 г. 

 

По т. 6 Докладна записка от инж. Иван Митев – председател на ОбС-Стралджа, 

относно обновяване състава на действащата комисия за установяване на жилищни 

нужди и картотекиране на граждани. 

 

Гласували:  

„ЗА”-16 гласа; „ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет –Стралджа взе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 174 

 

           I. Определя в състава на Комисията за установяване на жилищни нужди и 

картотекиране на граждани, да бъдат включени като членове следните двама общински 

съветника, излъчени от състава на ПК по ОССП:  

 

 1. Цони Стефанов Цонев 

 2. Нели Тончева Кавалджиева 

  

По т. 7 Докладна записка от Гроздан Иванов – За кмет на община Стралджа, относно 

учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи - частна общинска собственост, 

в полза на „Водоснабдяване и Канализация“ЕООД гр. Ямбол, район Стралджа. 

 

Гласували поименно:   „ЗА” - 16 гласа: 

 инж.Иван Митев, Димчо Стойков, Цони Цонев, д-р Дора Йовчева, 

Ангел Ангелов, Петър Драгиев, Нели Тончева, 

Елица Иванова, Валентина Митева, Христо Христов, 

Янко Добрев, Койчо Койчев, 

Иван Георгиев, Стоян Георгиев, Мария Толева, Тодор Железов  

„ПРОТИВ”- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 39, ал. 2, ал. 4 от ЗОС, и чл. 24 , 

ал. 3 от 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, Общински съвет-Стралджа взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 175 
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І. Дава своето съгласие да се учреди безвъзмездно право  на ползване в полза на 

„ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, район гр. Стралджа, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 128000893, със седалище и адрес на управление: гр. 

Ямбол, ул. ”Д-р Петър Брънеков” № 20, на вещ – частна общинска собственост, а 

именно електрическа потопяема помпа SAER-MBS C/9T,  за срок от 10 години.  

 

ІІ. Упълномощава кмета на община Стралджа, да предприеме всички действия за 

реализиране на решението. 

 

По т. 8 Няма други регистрирани постъпили изказвания, питания, становища и 

предложения от общинските съветници на ел. адрес на Председателя.  

 

Уважаеми колеги, поради изчерпване на дн. ред, закривам 15-то заседание от 

разстояние на ОбС-Стралджа, с приемане на неприсъствени решения.  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № IVб – разпечатка/ 

 

Към протокола са приложени всички разпечатки от ел. кореспонденция на 

заседанието на ОбС-Стралджа.   

 

 

 

 

 

 

Председател ОбС-Стралджа: /п/ 

                                          Инж. ИВАН МИТЕВ 

Водещ протокола: /п/ 

                            Т. Бошнакова 


