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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
Област  Благоевград;  тел ./факс:  07434/30-60, тел:  31-05, E-mail: strumyani_obs@abv.bg 

 
 

ОТЧЕТ 
 

от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни за 
дейността на Общински съвет Струмяни за периода  01.06.2009 година – 
31.12.2009 година. 
 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от 
жителите на общината по ред определен от закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 

За мандат 2007 - 2011година са избрани 13 общински съветника, чийто 
функции са разпределени по следния начин: 

1. Кирил Укев - Коалиция ”Успех за община Струмяни”- Председател на 
общински съвет - Струмяни и Председател на Комисията по проекти, програми, 
наредби и структура;  

2. Румен Георгиев - Евророма - Зам. председател и Председател на 
Комисията по земеделие, гори, екология; 

3. Кирил Писков - Коалиция ”Успех за община Струмяни” - Зам. 
председател; 

4. Борислав Чиликов – РЗС - Председател на Комисията по изпълнение 
решенията на ОбС; 

5. Ботьо Пенев - Коалиция ”Успех за община Струмяни” - Председател на 
комисията по интеграция на лица в неравностойно социално положение, 
малцинствени групи и социални дейности; 

6. Борис Стоянов – РЗС - Председател на Комисията по строителство, 
градоустройство и общинска собственост; 

7. Керана Стойкова - Коалиция ”Успех за община Струмяни” /Председател 
на Комисията по здравеопазване, спорт и младежки дейности/; 

8. Лиляна Велкова – БСП - Председател на Комисията по образование, 
култура и вероизповедание; 

9. Найден Димитров – Евророма - Председател на Комисията по молби и 
жалби на граждани; 

10. Страхил Димитров - Коалиция ”Успех за община Струмяни” - 
Председател на Комисията по бюджет и финанси; 

11. Красимир Митрев – РЗС - член на Комисията по бюджет и финанси, 
Комисия по програми, проекти, наредби и структура, Комисия по молби и жалби 
на граждани; 

12. Любомир Бакалов – БСП - член на Комисия по строителство, 
градоустройство и общинска собственост, Комисия по изпълнение решенията на 
Общински съвет, Земеделие, гори и екология; 
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13. Славчо Димев – Евророма  - член на Комисията по Интеграция на лица в 
неравностойно социално положение, малцинствени групи и социални дейности, 
Здравеопазване, спорт и младежки дейности, Комисията по молби и жалби на 
граждани; 

Съгласно Закона за местното самоуправление  и местната администрация е 
приет „Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, който 
регламентира правата, задълженията и координацията между  общински съвет и 
общинска администрация.  

За посочения  период са проведени девет заседания, като заседание №24, 
което бе предвидено да се проведе на 28.08.2009г. не се проведе поради липса на 
кворум.  

 Взети са 61 решения, от които  няма върнати за преразглеждане от 
Областния управител на област Благоевград. 

Взетите решения са в следните направления: 
1. Решения касаещи нормативни актове – 4 решения;  
2. Решения касаещи приемането на програми – 2 решения; 
3. Решения касаещи бюджета на общината – 2 решения; 
4. Решения касаещи образованието – 2 решения; 
5. Решения касаещи кандидатстването по програми – 13 решения; 
7. Решения касаещи молби на граждани – 11 решения; 
8. Решения касаещи общинската собственост – 2 решения; 
9. Касаещи кадастрални изменения – 3 решения; 
10. Касаещи дейността на „ВиК – Стримон” ООД – 7 решения; 
11. Приемане на ПЧП – 1 решение; 
12. Други – 4 решения. 
 Нормативни актове: 

С Решение № 188 от Протокол № 23/26.06.2009г. на основание чл.22, ал.2 
от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.65 от Закона за защита на 
потребителите и чл.72 и 80 от Закона за местните данъци и такси се прие на второ 
четене Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на 
територията на община Струмяни. 

С Решение № 192 от протокол № 23/ 26.06.2009г. се правят промени в 
чл.20б – Такса тротоарно право от  Наредба за определянето и администрирането 
на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Струмяни. 

С Решение № 222 от Протокол № 28/27.11.2009г. на основание чл.9а от 
Закона за общинския и измененията в същият се взема решение относно 
актуализация в Наредбата за съставянето, изпълнението на общинския бюджет в 
община Струмяни. 

С Решение № 245 от Протокол № 30/20.01.2009г. Общински съвет 
Струмяни приема на първо четене нова наредба за Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни в съответствие с действащото законодателство. 

 
 



 
 

3

Програми: 
С Решение № 227 от Протокол № 29/07.12.2009г Общински съвет Струмяни 

на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за 
народните читалища приема Програма за дейността на читалищата на 
територията на община Струмяни за 2010т. 

С Решение № 190 от Протокол № 23/26.6.2009г на основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за  финансово 
подпомагане на общините с обективен структурен дефицит през 2009г. Общински 
съвет Струмяни  прие Програма за финансова стабилизация и ефективно 
управление на ресурсите на община Струмяни. 

Бюджет: 
С Решение № 213 от Протокол № 27/30.10.200 година. бе прието 

изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за шестмесечието 
на 2009г. 

С Решение № 228 от Протокол № 29/07.12.2009 година бе приета 
актуализация в прехвърлянето на средства от обект в обект в ЛКВ по бюджета на 
общината за 2009г. 

Образование: 
С Решение № 198 от Протокол № 25/08.09.2009г. на основание чл.11а , ал.2, 

ал.3 от Наредба № 7/29.12.2000г. за определянето на броя на паралелките и 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /загл. Доп – ДВ, 
бр.27 от 2008г/ бе приета училищната мрежа на общината за учебната 
2009/2010г.; 

С Решение № 242 от Протокол № 30/20.01.2010г. Общински съвет 
Струмяни променя броя на групите в ООЗ „Патиланци” – филиал село Илинденци 
от две групи в една. 

Кандидатстване по програми: 
С Решения № 193, 194 от Протокол № 23/26.06.2009г., Решения № 200, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 от Протокол № 29/27.10.2009г., Решения № 
220, 221, 229, 230, 231, 232 от Протокол №28/27.11.2009г., Решения 244, 243, от 
Протокол №30/20.01.2010г Общински съвет дава съгласие община Струмяни да 
кандидатства по програми за финансиране. 

Молби на граждани: 
Решенията, с които са разгледани молби на граждани са:  
Решения № 195, 196, 197 от Протокол № 23/26.06.2009г.; 
Решения № 214, 215 от Протокол № 27/30.10.2009г.; 
Решения № 225, 226  от Протокол № 28/27.11.2009г.; 
Решения № 236, 237 от протокол № 29/07.12.2009г.; 
Решение № 246 от Протокол № 30/20.01.2010г. 

Общата сума на отпуснатите средства като еднократна финансова помощ на 
нуждаещи се жители от община Струмяни за посочения по-горе период е 1 600 
лв. 

Общинска собственост: 
Решение № 189 от Протокол № 23/26.06.2009г.; 
Решение № 243 от Протокол № 30/20.01.2010г.,  
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Кадастрални изменения: 
Решения № 233, 234 от Протокол № 29/07.12.2009г.; 
Решение № 189 от Протокол № 23/26.06.2009г. 

Касаещи дейността на „ВиК – Стримон” ООД: 
Решение № 187 от Протокол № 23/26.06.2009г. на основание чл.21, ал.1, т.9 от 
ЗМСМА е избрана Керана Атанасова Стойкова за представител в Общото събрание 
на „ВиК – Стримон” ООД за свикване на Общо събрание. 

С Решение № 210 от Протокол № 27/30.10.2009г. Общински съвет Струмяни 
насрочва конкурс за управител на „ВиК – Стримон” ООД и избира комисия за 
подбор на кандидатите. 

Решения № 216, 217, 218, 219 от Протокол № 28/27.11.2009г. регламентират 
начена на провеждане на процедурата за избора за управител. 

Откриване на процедура по ПЧП 
С Решение № 235 от Протокол № 29/07.12.2009г.се открива процедура по ПЧП 

за реализиране и изграждане на социално заведение „Старчески дом на територията 
на община Струмяни. 

Съдебни заседатели 
С Решение № 211 от Протокол № 27/30.10.2009г. са избрани съдебни 

заседатели от Община Струмяни за Районен съд град Сандански с мандат 2010 – 
2015 година. 

Смятам, че настоящия общински съвет в своята компетентност управлява 
общината отговорно и успешно. Общинските съветници поемат своята 
отговорност в съответствие със закона за местно самоуправление и местна 
администрация. Общината има ограничени ресурси, но в същото време добри 
възможности да развие сектора на стопанския живот, който да осигури по-добър 
живот за жителите на общината. Решенията в тази връзка се гласуват с 
мнозинство и се съгласуват с Общинска администрация. Липсват политически 
елементи при вземането на решения, защото проблемите имат  приоритет, 
тяхното решаване е в посока развитие и осигуряване на по добър живот за хората 
в община Струмяни. 

Какво предстои: 
1. Доусъвършенстване на нормативната база (наредби, правилници) за управлението 
на общината съобразно действащите закони; 
2. Стремеж  на общински съвет и общинска администрация за привличане средства 
от оперативните програми и други източници за подобряване инфраструктурата на 
общината и битово-комуналното обслужване; 
3. Стимулиране на инициативи за развитие на духовните и социалните дейности в 
общината; 
4. Популяризиране дейността на Общински съвет и Общинска администрация;  
 
 
С уважение, 
Председател на ОбС: 
Кирил Укев 
 


