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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 
 

Из 
 
 

ОТЧЕТ 
 
 
от Илия Евгениев Хаджиев – Председател на Общински съвет Струмяни за дейността 
на Общински съвет Струмяни за периода 14.05.2012година – 14.11.2012година. 
 
 
     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 2011 – 2015 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са 
разпределени по следния начин: 

1. Антония Руменова Георгиева – ПП „ГЕРБ” – Председател на комисия по 
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

2. Борис Симеонов Стоянов – ПП „РЗС” – член на Комисия по земеделие , гори , 
екология, Комисия по бюджета , финанси, Комисия по извършване на проверка 
за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси съгласно Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – Член на Комисия по проекти , 
програми , наредби и структура; 

4. Емил Димитров трендафилов – МК  „Нов път за община Струмяни” – 
Председател на комисия по бюджета , финанси; 

5. Илия Димитров Апостолов – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по образование , 
култура , спорт и социални дейности; 

6. Илия Евгениев Хаджиев - МК  „Нов път за община Струмяни” – 
Председател на Общински съвет – Струмяни и Председател на комисия по 
образование , култура , спорт и социални дейности; 

7. Йордан Димитров Станишев - МК  „Нов път за община Струмяни” – член на 
Комисия по земеделие , гори , екология, Комисия по бюджета , финанси, 
Комисия по извършване на проверка за установяване и предотвратяване на 
конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси; 

8. Красимир Георгиев Митрев – ПП „РЗС” – член на  Комисия по проекти , 
програми , наредби и структура, Комисия по строителство , градоустройство и 
общинска собственост; 

9. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ” – Председател на комисия по земеделие , 
гори , екология; 
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10. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие , гори , 
екология, Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост, 
Комисия по бюджета , финанси; 

11. Найден Иванов Димитров – МК „Нов път за община Струмяни” – 
Председател на комисия по строителство , градоустройство и общинска 
собственост; 

12. Николай Иванов Николов – МК „Нов път за община Струмяни” – 
Председател на Комисия по проекти , програми , наредби и структура, Комисия 
по строителство , градоустройство и общинска собственост, Комисия по 
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

13. Стойчо Йорданов Ралков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по проекти , програми 
, наредби и структура, 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  седем заседания. Взети са четиридесет и девет   
решения , от който  едно върнати за ново преразглеждане: 
 

1. С Заповед № ОА-АК-436/09.08.2012 год. се връща за ново преразглеждане 
Решение   №123 от Протокол № 13/27.07.2012 год. на Общински съвет 
Струмяни, касаещо извършване на обществен превоз на пътници с автобусен 
транспорт по утвърдени транспортни схеми от транспортни фирми на 
територията на община Струмяни. 

 
 

      Останалите решения са в следните направления; 
 

I. Решение касаещи нормативни актове – 3/три/ 
II.  Решения касаещи бюджета на общината – 6 /шест/ 

III.  Решения касаещи образованието и културата  – 1/едно/ 
IV.  Решения касаещи програми и проекти – 9 /девет/ 
V. Решения касаещи общинската собственост – 16 /шестнадесет/ 

VI.  Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове  – 3 /три/ 
VII.  Решения касаещи приемане на отчет – 1 /едно/ 

VIII.  Решения касаещи приемане на ПУП – 2/две/ 
IX.  Други – 7 /седем/ 
      
       

I. Нормативни актове 
 

С Решение № 117 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА 
във връзка с чл.8, ал.2, от Закона за общинската собственост, се изменение и 
допълнение  „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество” на община Струмяни 
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С Решение № 119 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание чл. 9, ал.10 и ал. 11 от 
Закона за защита при бедствия и Заповед № Р – 118 от 09.05.2012г. на Министър 
председателя на Република България, се актуализира   „Общински план за защита при 
бедствия”  в част „Наводнения” 
 
С Решение №151 от Протокол № 15/02.10.2012г. на основание чл.21 ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21 ал.3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация,се изменя и допълва 
„Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация” 
 

II. Бюджет 
 

С Решение № 110 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание  чл.8, ал.4. от Наредба за 
командировките в страната , чл.6, ал.1,  т.2  от Наредба за командировките в чужбина се 
одобрява  разходите за командировки на Кмета в страната и чужбина през 2011 г.  
 
С Решение  № 118 от Протокол № 13/27.07.2012г на основание чл.21, ал.1, т. 6  от ЗМСМА, 
се изменя  Решение № 89 от 29.03.2012г. на Общински съвет - Струмяни. 
 
С Решение  № 143 от Протокол № 14/30.08.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.6 във 
връзка с чл..42, ал. 4 от Закона за общинския бюджет и чл.45, ал. 2 от Закона за 
устройството на държавния бюджет, се 
прие получените и разходвани извънбюджетни средства на община Струмяни за 
първото шестмесечие на 2012 год. 
 
С Решение  № 144 от Протокол № 14/30.08.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА във връзка с чл..44, ал. 1, т.5  от ЗМСМА и  чл. 25 от Закона за общинския 
бюдже, се прие  текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на община 
Струмяни. 
 
С Решение № 152 от Протокол № 15/ 02.10.2012г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 
24 от ЗМСМА и чл. 17 ал. 1 от Закона за общинския дълг, се сключва на договор за 
банков кредит. 
 
 
С Решение № 153 от Протокол № 15/02.10.2012г.  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и на 
основание чл. 24, т.1 от Закона за общинските бюджети, се 
изменя  Решение №118 от 27.07.2012 г. на Общински съвет – Струмяни         
 
 

III. Образование и култура 
 
 

С Решение № 145 от Протокол № 14/30.08.2012г. на основание чл.21,ал.2 и във връзка с 
чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание чл.11”а”, ал. 2 и 3 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне на броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена, се приема  училищна мрежа през 
учебната 2012 – 2013 година. 
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IV. Кандидатстване по програми и проекти 
 
С Решение № 107 от Протокол № 12/29.06.2012г., Решение № 108 от Протокол № 
12/29.06.2012г., Решение №№135 -141 от Протокол №13/27.07.2012г. Общински съвет 
Струмяни дава съгласие община Струмяни да кандидатства по програми за 
финансиране и за по нататъшно развитие.  
 
 
 
  

V. Общинска собственост 
 

С Решение № 111 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 112 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 113 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 114 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 115 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 116 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 121 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 124 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 125 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 132 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 134 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 147 от Протокол № 14/30.08.2012г. 
С Решение № 148 от Протокол № 14/30.08.2012г. 
С Решение № 149 от Протокол № 14/30.08.2012г. 
С Решение № 150 от Протокол № 14/30.08.2012г. 
С Решение № 154 от Протокол № 15/02.10.2012г. 
 
 
 

VI. Програми, стратегии и планове. 
 

С Решение № 120 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се актуализира  
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на 
община Струмяни през 2012 година. 
 
С Решение № 122 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание  чл.21, ал.1, т. 12 от 
Закона за местното управление и местната администрация, се приема  „Общинска 
програма за закрила на детето – 2012 год.” 
 
 
С Решение № 146 от Протокол № 14/30.08.2012г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се актуализира  
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 
община Струмяни през 2012 година. 
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VII. Отчети 
 

С Решение № 109 от Протокол № 13/27.07.2012г., на основание чл. 21, ал.1, т.1 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
се приема отчета на Председателя на Общински съвет Струмяни за първото 6 месичие. 
 

VIII. Подробен устройствен план 
 

С Решение № 126 от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т. 11  
от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. вх. № 66 – Ф 
-  157 / 18.11.2011г. от ЕТ„ Георги Гоцев”, Решение № 8 от Протокол № 1 от 
02.02.2012г. на ОбЕСУТ и доклад на Кмета на Община Струмяни, се одобри  
ПУП - парцеларен план за подобекти : 1/. Напорен тръбопровод; 2/. Ел. провод 20кV 
– землище с.Цапарево, ЕКАТТЕ 78046; 3/. Ел. провод 20кV – землище с.Гореме, 
ЕКАТТЕ 78046; община Струмяни” към обект „МВЕЦ „Цапарево” на река Цапаревска” 
 
С Решение №128  от Протокол № 13/27.07.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т. 11  
от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от Протокол № 2 от 
12.03.2012 г. на ЕСУТ, се одобри  ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за 
застрояване / за имот № 014138 в землището на с.Гореме, община Струмяни 
 
 

IX. Други 
 
С Решение № 127 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 129 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 130 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 131 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 133 от Протокол № 13/27.07.2012г. 
С Решение № 142 от Протокол № 14/30.08.2012г. 
С Решение № 155 от Протокол № 15/02.10.2012г. 
 

 
 
 
 
          Смятам, че настоящия Общински съвет въпреки трудностите и различията,  ще 
съумее да ги преодолее и да работи заедно в рамките на закона в името на благото на 
община Струмяни. 
 
 
 
 
С Уважение 
Илия Хаджиев 
/Председател на ОбС Струмяни/ 
 


