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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 01.01.2017 година  до 30.06.2017 година 

 

 

от Златка Методиева Яневска – председател на Общински съвет 

Струмяни 
 

 

     Общински съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите 

на общината по реда определен от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

      За мандат 2015 – 2019 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са 

разпределени по следния начин: 

1. Златка Методиева Яневска – Коалиция" Реформаторски блок"– председател на 

Общински съвет Струмяни, председател на Комисия по проекти, програми, 

наредби и структура, член на Комисията по бюджет, финанси и контрол по 

изпълнение решенията на ОбС Струмяни и на Комисията по образование, 

култура, спорт и социални дейности; 

2. Емил Димитров Трендафилов – Коалиция" Реформаторски блок"– зам.- 

председател на ОбС Струмяни, председател  на Комисия по бюджета, финанси и 

контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни, член на Комисията по 

проекти, програми, наредби и структура и на Комисията по образование, 

култура, спорт и социални дейности; 

3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – зам.- председател на ОбС Струмяни, 

член на Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и на 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

4. Анита Василева Митрева – Коалиция" Реформаторски блок" – председател на 

Комисията по образование, култура, спорт и социални дейности, член на 

Комисията по проекти, програми, наредби и структура и на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

5. Елисавета Александрова Кирянска – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по 

образование, култура, спорт и социални дейности и на Комисията по проекти, 

програми, наредби и структура; 

6. Костадин Стоянов Цонев – МК „ОБЩИНА СТРУМЯНИ-НАШ ДОМ - 

Земеделски съюз „ Александър  Стамболийски“, партия на зелените, нова 

алтернатива“ - председател на Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, член на Комисията по проекти, програми, наредби и 
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структура и  на Комисията по бюджет, финанси и контрол по изпълнение на 

решенията на ОбС Струмяни; 
7. Йордан Димитров Станишев - Коалиция" Реформаторски блок"  – член на 

Комисия по земеделие, гори, екология и на Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост; 

8. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ”  - член на комисия по земеделие, гори, 

екология и Комисия по бюджет, финанси и контрол по изпълнение решенията на 

ОбС Струмяни; 

9. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие, гори, 

екология; 

10. Методи Аризанов Котевски – Коалиция" Реформаторски блок" – председател  на 

Комисия по земеделие, гори, екология и член на Комисията за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси; 

11. Найден Иванов Димитров – Коалиция" Реформаторски блок"   – председател на 

комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и член на 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; 

12. Йорданка Стефанова Стаменова – Коалиция" Реформаторски блок"   – член на 

Комисия по земеделие, гори, екология,  Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост и на  Комисия по бюджет, финанси и 

контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни; 

13. Славчо Димитров Благоев – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост и на Комисия по образование, култура, 

спорт и социални дейности; 

 

      Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация е 

приет „Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, който регламентира 

правата, задълженията и координацията между общински съвет и общинска 

администрация. 

       За посоченият период са проведени 6 /шест/ заседания. Взети са 68 решения, от 

които  2 /две/  върнати за ново обсъждане: 

 

 

Останалите решения са в следните направления: 
 

I. Решения, касаещи нормативни актове – 3 / три /; 

II. Решения, касаещи бюджета на общината – 7 / седем /; 

III. Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 6 / шест /; 

IV. Решения, касаещи общинската собственост – 16 / шестнадесет /; 

V. Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 5 /пет/  

VI. Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 3 / три /; 

VII. Решения, касаещи приемане на отчет – 7 / седем /; 

VIII. Решения, касаещи одобрение на ПУП   – 2 /две/; 

IX. Решения, касаещи предоставяне на  имот съгласно чл.45ж, ал.2 от 

ППЗСПЗЗ – 11 / единадесет /; 

X. Други – 6 / шест /. 
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I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 174 от Протокол № 19/26.01.2017г.,  на основание§ 16 т. 3 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите , се отмени 

„Наредба за предоставяне на концесии“ приета с Решение № 75 от Протокол 

№ 7/30.03.2004 година на Общински съвет Струмяни. 

2. С Решение № 201 от Протокол № 22/20.04.2017 г., на основание чл.44, ал.2, 

чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с влизането в сила на 

новия 3акон за предучилищното и училищното образование, се прие „Наредба 

за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини 

на територията на Община Струмяни“. 

3. С Решение № 213 от Протокол № 23/25.05.2017 г., на основание чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 

„Наредба за управлението на общинския дълг на Община Струмяни“. 

 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 167 от Протокол № 19/26.01.2017г. на основание чл.94, ал.2 и ал.3 

от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие: 

І.Приема проектобюджета на общината за 2017 г., с направените промени, а именно: 

1. Прехвърлят се 15 000 лв. от дейност 621, § 1098 към дейност 2122, § 4214; 

2. Прехвърлят се 10 000 лв. от дейност 623, § 1020 към дейност 623, § 1015. 

ІІ.Одобрява следните показатели, според прогнозни данни: 

1.Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат    

натрупани през годината по бюджета на общината – до 1881878.00лв.; 

2.Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

годината – до 480380.00лв.; 

3.Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за текущата година – 864000.00лв.; 

4.Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година – 39000.00лв. 

5.Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и 

на общинските гаранции към края на бюджетната година – 0.00лв. 

6.Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена със закона за държавния бюджет за 2017г., по обекти за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни – 504200.00лв., съгласно 

Приложение №9 и №10 от проектобюджета; 

7.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз – 

132408.95лв. от преходен остатък по СЕС; 

8.актуализирана бюджетна прогноза 2017г.-2019 година. 

2. С Решение № 175 от Протокол № 19/26.01.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се даде 

съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 15 000 лв. 

/петнадесет хиляди лева/ на Димитър Ефремов Кирянски, жител на с.Микрево, 

за изграждане  покрив на къща, изгорял при пожар. 
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3. С Решение № 178 от Протокол № 20/21.02.2017г. на основание прието решение 

на Общински съвет по разпоредбите на чл.4, ал.3 от НАРЕДБА за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, конкретно за продажба на стояща дървесина на корен по чл.111, ал.2, 

т.2 от Закона за горите - 500м3 /местно население/, се приеха цени по 

ценоразпис за продажба на дървесина от поземлени имоти - горски територии, 

собственост на община Струмяни. 

4. С Решение № 193 от Протокол № 21/30.03.2017г. съгласно чл.122, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г. обн. в ДВ. бр. 15 от  

15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7 

Юни 2016 г. и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, се прие актуализация на бюджета на 

Община Струмяни за 2017 година.                                            

5. С Решение № 219 от Протокол № 23/25.05.2017г. на основание чл.21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА и чл.98 от „Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Струмяни ” и във връзка с чл.3 т.3.8.1 от сключен Административен 

договор BG05M9OP001-2.005-0047-С01 между Община Струмяни и 

Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект 

„Активен живот”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020, Общински съвет – Струмяни упълномощи Кмета на 

Община Струмяни за издаване на Запис на заповед неотменимо и безусловно 

на предявяване без протест и без разноски, в полза на поемателя Министерство 

на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, ул. „Триадица” № 

2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, представлявано 

от Зорница Русинова - зам. министър и ръководител на УО на ОП РЧР, 

който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по проект: „Активен 

живот“, BG05M9OP001-2.005-0047-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване“, в размер на 41 155.34 лв. /четиридесет и една хиляди сто 

петдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/, представляващ 20 % 

(двадесет процента) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ.  

6. С Решение № 234 от Протокол № 24/29.06.2017г. на основание чл.21 ал.1 т.6 от 

ЗМСМА, чл. 124 ал.3 от ЗПФ, и чл.37 ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Струмяни, 

се прие актуализация в прехвърлянето на средства от обект в обект в лимитните 

капиталови вложения по бюджета на общината за 2017г. от Приложение №9 и 

Приложение №10. 

7. С Решение № 235 от Протокол № 24/29.06.2017г. на основание чл.140 ал.2 т.3 от 

ЗПФ, чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с Наредбите за командировките в 

страната и в чужбина, Общински съвет  Струмяни одобри разходите за 

командировки на Кмета в страната и чужбина през 2016г. на обща стойност 

2 677.63 лв. /две хиляди шестстотин седемдесет и седем 0.63 лв./ 

 

 

III. Образование, култура и социални дейности  
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1. С Решение № 179 от Протокол № 20/21.02.2017г., на основание чл. 7, ал. 2 от 

ЗБППМН, се прие „ Годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2016 

година“. 

2. С Решение № 183 от Протокол № 20/21.02.2017г., на основание чл.16, Глава 

Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 от Правилника за 

Прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие преименуване от 

„Дом за възрастни хора с психични  разстройства“, с.Раздол, община 

Струмяни с капацитет от 70 /седемдесет/ потребителя на “Дом за пълнолетни 

лица с психични разстройства“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 

70 /седемдесет/ потребителя, считано от датата на влизане в сила на 

настоящото решение. 

3. С Решение № 184 от Протокол № 20/21.02.2017г., на основание чл.16, Глава 

Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 от Правилника за 

Прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие: 

1.Преименува от „Защитено жилище за лица с психични разстройства“, с.Раздол, 

община Струмяни с капацитет от 10 /десет/ потребителя на „Защитено жилище за лица 

с психични разстройства“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 8 /осем/ 

потребителя, считано от датата на влизане в сила на настоящето решение . 

2.Преименува от „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, с.Раздол, 

община Струмяни с капацитет от 10 /десет/ потребителя на „Защитено жилище за лица 

с умствена изостаналост“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 8 /осем/ 

потребителя, считано от датата на влизане в сила на настоящето решение . 

4. С Решение № 185 от Протокол № 20/21.02.2017г., на основание чл.15  от 

ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НССЕИВ , във 

връзка с изготвяне на годишен доклад на Областния съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация 

Благоевград, с цел отчитане изпълнението на дейностите по интеграционна 

политика в община Струмяни през 2016 година, се прие Мониторингов 

доклад  за 2016 година за дейности в община Струмяни , във връзка с  

изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/.  

5. С Решение № 186 от Протокол № 20/21.02.2017г., във връзка с писмо от 

Областна администрация Благоевград с вх.№ 04-23-4-1/26.01.2017г  , относно 

разработване на План за изпълнение на Национална стратегия за младежта 

/2010-2020/ за 2017 год. и Годишен доклад за младежта за 2016 година, се 

прие: 

1.Приема „Годишен доклад  за младежта за 2016 година“. 

2.Приема „Общински план за младежта за 2017 година“  на община Струмяни. 

6. С Решение № 231 от Протокол № 24/21.02.2017г., на основание чл.21, ал.2 и 

във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, се прие СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево 

да бъде включено в списъка на средищните училища в община Струмяни за 

учебната 2017/2018 година.  
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IV. Общинска собственост 

 
1. С Решение № 172 от Протокол № 19/26.01.2017г. на  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  във 

връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ),  се допълни  Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година 

на Общински съвет Струмяни. 

2. С Решение № 180 от Протокол № 20/21.02.2017г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 от ЗОС, се прие да бъдат бракувани по реда на 

Закона за счетоводството, като негодни за употреба и предадени за старо желязо 

след бракуването им следните МПС(моторни превозни средства) - частна 

общинска собственост, представляващи: 2/два/ броя специални автомобили, 

1/един/ брой влекач,  (общо три на брой). 

3. С Решение № 181 от Протокол № 20/21.02.2017г.,  на основание чл.21,ал.1 т.12 

от ЗМСМА, се прие предложени  относно изработения  ПУП- Парцеларен 

план за елементите на техническата  инфраструктура извън границите  на 

урбанизираната територия за определяне на трасе на водопровод с цел 

водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни и 

преминаващ през землището на село Плоски, община Сандански, област 

Благоевград и землището на село Илинденци, община Струмяни, област 

Благоевград за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села в 

община Струмяни – село Илинденци, село Струмяни, село Микрево, село 

Драката, село Горна Крушица и село Каменица“.  

4. С Решение № 182 от Протокол № 20/21.02.2017г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1 т. 1 и т. 2 , ал. 4  и ал. 5 от  Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, се прие предложение  

относно предоставяне на пасища, мери, пасища с храсти и ливади от 

общинския поземлен фонд на община Струмяни за ползване под наем от 

животновъди за паша на селскостопански животни за стопанската 2017 - 

2018 година.  

5. С Решение № 191 от Протокол № 21/30.03.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие  предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот 

№ 003197, находящ се в землището на село Никудин от общински поземлен фонд, 

чрез публичен търг с тайно наддаване. 

6. С Решение № 192 от Протокол № 21/30.03.2017г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се 

в землището на село Илинденци,  община Струмяни. 

7. С Решение № 194 от Протокол № 21/30.03.2017г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 
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разпореждане с общинско имущество , се прие  предложение относно изменение в 

Решение № 131 от Протокол № 13/28.07.2016 година на Общински съвет 

Струмяни. 

8. С Решение № 195 от Протокол № 21/30.03.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 54б, ал. 1 и ал. 2 от   Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество , се прие предложение относно отменяне на 

Решение № 617 от Протокол № 41/30.10.2014 година на Общински съвет 

Струмяни. 

9. С Решение № 196 от Протокол № 21/30.03.2017г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество , се прие предложение относно продажба на 

имоти с пл. № 1107 с площ от 622 кв.м., находящ се в околовръстния полигон / 

застроителния/ на село Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

10. С Решение № 197 от Протокол № 21/30.03.2017 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от 

ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал.1   от  Закона за устройство на територията  

/ЗУТ/, се прие предложение относно отлагане на предложение относно частично 

изменение на ПУП-ПР  с обхват-УПИ I-98, УПИ II-97 и УПИ III-85,кв.11 и УПИ 

VIII-94, УПИ  IX-132 и УПИ Х-93, кв.12 . План за улична регулация от О.Т .34 до 

О.Т .51  по ПУП на с.Драката ,одобрен със Заповед №308 от 1985год. 

11. С Решение № 210 от Протокол № 22/20.04.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от . ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

10, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинското имущество и чл. 22 т. 2.2. от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под наем на двуетажна масивна 

сграда - представляваща публична общинска собственост със ЗП от 365.60 кв. м. 

(триста шестдесет и пет кв. м. и шестдесет кв. см.) и РЗП – 731,20 кв. м. 

(седемстотин тридесет и един кв. м. и двадесет кв. см.), находяща се в УПИ ХХІІ 

(двадесет и две) с пл. №  870 (осемстотин и седемдесет) в квартал 66 (шестдесет и 

шести) по РП на село Микрево, одобрен със Заповед № 322/2009 г., чрез публичен 

търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост. 

12. С Решение № 218 от Протокол № 23/25.05.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 12, ал.3, и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл. 9, ал. 2 от   Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество , се прие отмяна на Решение № 105 от Протокол № 

10/24.04.2012 година и Решение № 213 от Протокол № 20/28.02.2013 година на 

ОбС Струмяни. 

13. С Решение № 228 от Протокол № 24/29.06.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  във 

връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, се прие допълнение 

в Решение № 217 от Протокол № 23/25.05.2017 година на Общински съвет 

Струмяни. 

14. С Решение № 229 от Протокол № 24/29.06.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, се прие предложение относно продажба на 
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поземлен имот 75 ( седемдесет и пет ) с площ от 393 кв.м.  ( триста деветдесет и 

три кв.м. ), находящ се по неодобрения план на село Горна Крушица, община 

Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

15. С Решение № 230 от Протокол № 24/29.06.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, се прие предложение относно продажба на 

УПИ V с пл. № 604,605 с площ от 703 кв. м. (седемстотин и три кв. м.), находящ се 

в квартал 64 (шестдесет и четвърти) по регулационния план на село Микрево, 

община Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

16. С Решение № 232 от Протокол № 24/29.06.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 161а, ал. 1, и ал. 3 от Закона за културното 

наследство, се прие предложение  относно предоставяне право на достъп до имот 

№ 132006, находящ се в местността „Масовец“, землището на село Илинденци, 

община Струмяни – представляващ частна общинска собственост за 

осъществяване на археологически проучвания. 

 

 

 

V. Програми, стратегии и планове. 
 

1. С Решение № 168 от Протокол № 19/26.01.2017г.,  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се 

прие „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2017 година”. 

2. С Решение № 202 от Протокол № 22/20.04.2017г.,  на  основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците , се 

прие „ Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни 

за периода 2016 – 2020 година“. 

3. С Решение № 214 от Протокол № 23/25.05.2017 г., на основание чл.36б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие „План за 

развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2018 година“. 

4. С Решение № 215 от Протокол № 23/25.05.2017 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците , 

се прие актуализирана „ Програма за управление на отпадъците на Община 

Струмяни за периода 2016 – 2020 година“. 

5. С Решение № 227 от Протокол № 24/29.06.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост , се 

прие актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2017 година. 
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VІ. Кандидатстване по проекти    

 
1. С Решение № 199 от Протокол № 21/30.03.2017 г., на основание чл .17, т.1 от 

Наредба №12 от 25.юли.2016год. и Приложение №10 към чл.35, ал.1 от 

същата наредба, раздел III, придружаващи общи, т.12 и т.13 във връзка с 

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, се прие предложение относно допълване на Решение №135 

от Протокол №15 от заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 

29.09.2016 година. 

2. С Решение № 203 от Протокол № 22/20.04.2017 г., на основание чл. 21, ал.1, 

т. 8 и т. 23  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Насоки за кандидатстване по 

процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране 

и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед № 

РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г., се 

прие предложени относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-

2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна 

среда 2014-2020 г. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 година. 

3. С Решение № 211 от Протокол № 22/20.04.2017 г., на основание чл.21, ал.2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 

предложение относно кандидатстване и изпълнение от Община Струмяни на 

проект „Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на 

дейността на Домашен социален патронаж” пред Фонд „Социална закрила” 

на МТСП. 

 

VIІ. Отчети 

 
1. С Решение № 169 от Протокол № 19/26.01.2017г.,  на  основание чл. 27, 

ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/,се прие „ Годишен отчет за дейността  на Общински съвет 

Струмяни за периода 01.06.2016 год. -  31.12.2016 год.“. 
2. С Решение № 204 от Протокол № 22/20.04.2017г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие Финансов 

отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 година. 

 



Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни,тел./факс :  07434/30 60, 31 05,  

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 

 

 

10 

 

3. С Решение № 205 от Протокол № 22/20.04.2017г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие Финансов 

отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за 

периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 година. 
4. С Решение № 206 от Протокол № 22/20.04.2017г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие Финансов 

отчет и отчет за дейността на НЧ „Климент Охридски “, село Струмяни за 

периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 година. 
5. С Решение № 224 от Протокол № 24/29.06.2017г.,  на  основание чл.140 

от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие 

годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 

2016 година. 
6. С Решение № 225 от Протокол № 24/29.06.2017г.,  на основание чл.140 от 

Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие отчета 

за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на 

община Струмяни за 2016 година. 
7. С Решение № 226 от Протокол № 24/29.06.2017г.,  на основание чл.9, ал.1 

от Закона за общинския дълг, се прие годишен отчет за състоянието на 

Общинския дълг за 2016 година. 

 

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП 

 
1. С Решение № 217 от Протокол № 23/25.05.2017г. на основание чл. 21, ал.1, т. 

11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5  от ЗУТ, във връзка със заявление 

от Община Струмяни, с адрес на управление : с.Струмяни, пл. 7 -ми 

април №1, се прие Предложение относно изработване чрез възлагане от 

заинтересованите лица –Община Струмяни „Подробен устройствен 

план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот 

№000066,в местността ,,Гарата‘‘ в землището на с.Илинденци.  

2. С Решение № 233 от Протокол № 24/29.06.2017г. на  основание чл.21,ал.1 

,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124“а“,ал.1 и чл.134,ал.2,т.6 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  се прие предложение 

относно частично изменение на ПУП –ПР  на  вътрешната странична 

регулационна линия  между УПИ IX-872,кв.36,собственост на Кирил 

Атанасов Милев и   и УПИ  Х.873,872,кв.36 ,собственост на н -ците на 

Илия Златков Подгорски и община Струмяни по ПУП на с.Микрево 

,община Струмяни одобрен със Заповед №87 от 1994 год.  

 

 

 

 



Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни,тел./факс :  07434/30 60, 31 05,  

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 
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ІХ. Предоставяне на  имот съгласно чл.45ж, ал.2 

от ППЗСПЗЗ 

 
1. С Решение № 170 от Протокол № 19/26.01.2017г. 

2. С Решение № 171 от Протокол № 19/26.01.2017г. 

3. С Решение № 188 от Протокол № 21/30.03.2017г. 

4. С Решение № 189 от Протокол № 21/30.03.2017г. 

5. С Решение № 190 от Протокол № 21/30.03.2017г. 

6. С Решение № 207 от Протокол № 22/20.04.2017г. 

7. С Решение № 208 от Протокол № 22/20.04.2017г. 

8. С Решение № 220 от Протокол № 23/25.05.2017г. 

9. С Решение № 221 от Протокол № 23/25.05.2017г. 

10. С Решение № 222 от Протокол № 23/25.05.2017г. 

11. С Решение № 223 от Протокол № 23/25.05.2017г. 

 

X. Други 

 
1. С Решение №176 от Протокол № 19/ 26.01.2017г. 

2. С Решение №177 от Протокол № 20/ 21.02.2017г. 

3. С Решение №187 от Протокол № 20/ 21.02.2017г. 

4. С Решение № 200 от Протокол № 22/20.04.2017г. 

5. С Решение № 209 от Протокол № 22/20.04.2017г. 

6. С Решение № 212 от Протокол № 23/25.05.2017г. 

 

             

      Уважаеми дами и господа общински съветници, 

     Като председател на ОбС Струмяни,  през   настоящия мандат съм се старала да 

реагирам адекватно и компетентно при организацията и провеждането на заседанията 

през отчетения период, установявайки дух на уважение, толерантност и  диалогичност  

в работата ни , ръководейки се от интересите на  жителите на община Струмяни. 

     Общинските съветници  работиха конструктивно и  отговорно, показвайки активно 

отношение към  решаване на проблемите на общината. Надявам се да запазим този стил 

на работа и в бъдеще. 

    Усилията ми ще бъдат да работим  в посока градивност, диалог и самокритичност ,  в 

изпълнение на задълженията  ни  на отговорни публични личности пред нашите 

избиратели и да отговорим на техните очаквания. 

 

С уважение: 

ЗЛАТКА ЯНЕВСКА 

/Председател на ОбС Струмяни/ 


