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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 
Из 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни 

за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 14.11.2012година – 14.06.2013година. 

 

 

     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 сто и петдесет  

решения , от който  петнадесет  върнати за ново обсъждане: 

 

1. С Заповед № ОА-АК-618/20.12.2012 год. се връща за ново обсъждане Решение   

№157 от Протокол № 18/11.12.2012 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

изменение и допълнение в „ Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Струмяни; 

2.  С Заповед № ОА-АК-619/20.12.2012 год. се връща за ново обсъждане Решение   

№158 от Протокол № 18/11.12.2012 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

изменение и допълнение в „Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”; 

3. С Заповед № ОА-АК-25/14.01.2013 год. се връща за ново обсъждане Решения   

№№ 164,165,167,168.169,170 от Протокол № 19/27.12.2012 год. на Общински 

съвет Струмяни, касаещо отдаване на земеделски земи под аренда; 

4. С Заповед № ОА-АК-154/19.03.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение   

№ 198 от Протокол № 20/28.02.2013 год на Общински съвет Струмяни, касаещо 

изменение и допълнение в „Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”; 

5. С Заповед № ОА-АК-155/19.03.2013 год. се връща за ново обсъждане Решения 

№№ 217, 223, 224 от Протокол № 20/28.02.2013 год. на Общински съвет 

Струмяни, касаещи продажба и отдаване под аренда на земеделски имоти – 

частна общинска собственост; 

6. С Заповед № ОА-АК-236/07.05.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение 

№273 от Протокол № 22/25.04.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

продажба на имот – частна общинска собственост. 

7. С Заповед № ОА-АК-237/07.05.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение 

№ 274 от Протокол № 22/25.04.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

продажба на имот – частна общинска собственост; 
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8. С Заповед № ОА-АК-238/07.05.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение 

№ 278 от Протокол № 22/25.04.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

отдаване под наем на стаи – общинска собственост. 

 

 

 

      Останалите решения са в следните направления: 

 

I. Решение касаещи нормативни актове – 8/осем/; 

II. Решения касаещи бюджета на общината – 11/единадесет/; 

III. Решения касаещи образованието и културата  – 3/три/; 

IV. Решения касаещи програми и проекти – 4 /четири/; 

V. Решения касаещи общинската собственост – 68 /шестдесет и осем/; 

VI. Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове  – 11 

/единадесет/; 

VII. Решения касаещи приемане на отчет – 4 /четири/; 

VIII. Решения касаещи приемане на ПУП – 0/нула/; 

IX. Решение касаещи молби на граждани – 9/девет/; 

X. Други – 17 /седемнадесет/; 

      

       

 

 

I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 159 от Протокол № 19/27.12.2012г. на основание Заповед № ОА-

АК-618/20.12.2012 г. на Областния управител във връзка с чл. 45, ал. 7 от 

ЗМСМА и с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, на основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

повторно приема  изменение и допълнение в  „Наредбата за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Струмяни” 

 

2. С Решение № 160 от Протокол № 19/27.12.2012г. на основание Заповед № ОА-

АК-618/20.12.2012 г. на Областния управител във връзка с чл. 45, ал. 7 от 

ЗМСМА и с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, на основание на основание чл. 21, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, повторно приема изменение и допълнение в „Наредбата за определянето 

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

община Струмяни” 

 

3. С Решение №161 от Протокол № 19/27.12.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, се промяна „Наредбата за определяне и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”. 

 

4. С Решение №197 от Протокол № 20/28.03.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, се приема изменение в „ Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”. 

 

5. С Решение № 231 от Протокол № 21/28.02.2013г. на основание чл. 45, ал.9 от 

ЗМАМА във връзка с чл.45, ал.7 от ЗМСМА и Заповед №ОА-АК- 

154/19.03.2013, на основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, се отменя предложение 
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за изменение в „ Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Струмяни”. 

 

6. С Решение № 268 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, се приема допълнение в „Наредбата за определяне и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни „– 

Приложение № 4 към чл.50, т.3 

 

7. С Решение № 269 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, се приема изменение  в „Наредбата за определяне и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Струмяни  - Приложение № 4 към чл.50, т.15 и т.16. 

 

8. С Решение № 293 от Протокол № 24/27.06.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, и ал. 

2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 5 от  Закона за защита на животните/ЗЗЖ/ и 

Предписание № 9/09.11.2012 г. от Официалния ветеринарен лекар на община 

Струмяни, се приема „Наредба за притежаване и стопанисване на кучета и 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Община Струмяни” 

 

 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 156 от Протокол № 18/11.12.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т.10 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 

90, ал. 1, т. 4, респ. чл. 103, ал. 2, т. 3 от Закон за обществените поръчки (Обн. 

ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г) и  на 

основание чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг (Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 

2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.), 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, се приема осигуряване на необходимото финансиране с цел 

реализацията на проект  „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез 

създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община 

Кавала” - с акроним КУЛТНЕТ, финансиран  с Договор № B1.12.06 от 

30.03.2011г по Оперативна програма за Европейско териториално 

сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013 ., Област на интервенция 1.2 - 

„Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси” 

 

2. С Решение  № 190 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.8, ал.4 от 

Наредбата за командировки в страната, чл.6, ал.1, т. 2 от Наредбата за 

командировки в чужбина, се приема одобряване на разходите за командировки 

на Кмета в страната и чужбина за 2012 година. 

 

3. С Решение  № 203 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА във връзка с  чл. 90, ал. 1, т. 4, респ. чл. 103, ал. 2, т. 3 от Закон за 

обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 26 

Октомври 2012г) и  на основание чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг (Обн. 

ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. 

бр.45 от 15 Юни 2012г.) и във връзка с осигуряване на  необходимото 
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финансиране, се приема изменение на Решение № 156/11.12.2012г. на ОбС 

Струмяни, във връзка с овърдрафт с цел реализацията на проект  „Насърчаване 

на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на 

гражданите на община Струмяни и община Кавала” - с акроним КУЛТНЕТ, 

финансиран  с Договор № B1.12.06 от 30.03.2011г по Оперативна програма за 

Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013 ., 

Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на 

културните ресурси” 

 

4. С Решение № 205 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.6 и 

т.8, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА  във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, се приема 

закупуване на автомобили за нуждите на община Струмяни и специализиран 

автомобил – катафалка за осъществяване на тъжни обредни дейности на 

територията на общината. 

 

5. С Решение № 208 от Протокол № 20/28.02.2013г.  на основание чл. 18 от Закона 

за общинските бюджети, се приема актуализиране на приходната и разходната 

част на бюджета община Струмяни за бюджетната 2012г. 

 

6. С Решение № 211 от Протокол № 20/28.02.2013г.  на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА във връзка с Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / 

за 2013 г.  / обн., ДВ. бр.102 / 21.12.2012 г. /,  ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2013 г. /  обн., ДВ. бр.6 / 22.01.2013 г. /, 

Писмо на МФ № ФО - 1 / 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета на Общината, се 

приема проектобюджета на община Струмяни за 2013г. 

 

7. С Решение № 267 от Протокол № 22/25.04.2013г.  на основание чл. 21, ал. 1, т. 

10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, се приема издаване на запис на заповед от община Струмяни в 

полза на ДФ„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по договор № № 01/321/00243 от 11.05.2010 г. по мярка 321 " Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” по Проект 

„Реконструкция   на   водопроводна   мрежа   с. Струмяни, община 

Струмяни", сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

8. С Решение № 285 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, се приема за бюджетната 2013г. да изплаща финансови  помощи по 

решения на ОбС  само в случаите при бедствия, аварии, кризисни ситуации и 

катастрофи. 

 

9. С Решение № 291 от Протокол № 23/22.05.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА, се приема осигуряване на необходимото финансиране с цел 

реализацията на проект “Ръка за ръка – малки българче и македонче”,  

финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИПА България – 

Македония 2007 - 2013.  

 

10. С Решение № 294 от Протокол № 24/27.06.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА, се приема промяна в наименованието на разпределените разходите по 

обекти в рамките на планираните средства за целева субсидия за капиталови 
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разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, определени за 

основен ремонт на черни общински пътища,  съгласно Решение № 211 от 

Протокол № 20 от 28.02.2013г.  – Справка Приложение № 10 

 

 

11. С Решение № 295 от Протокол № 24/27.06.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 

държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 2013 г.  / обн., ДВ. 

бр.102 / 21.12.2012 г. /,  ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. /  обн., ДВ. бр.6 / 22.01.2013 г. /, Писмо 

на МФ № ФО - 1 / 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета на Общината, се 

приема корекция на приходната и разходната част на бюджета на община 

Струмяни за 2013 г. 

 

 

III. Образование и култура 
 

1. С Решение № 181 от Протокол № 19/27.12.2012г.  на основание чл.21 и чл.14 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, се приема 

предложение от музеен уредник на „Музейна сбирка – Струмяни” 

 

2. С Решение № 202 от Протокол № 20/28.02.2013г.  на основание чл. 21, ал.1, т.24 

и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, се приема 

декларация за достъп до спорта. 

 

3. С Решение № 305 от Протокол № 24/27.06.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

от ЗМСМА, не приема отпускане на 3500 лв. на НЧ „Братя Миладинови -1936” 

с. Микрево 

 

 

IV. Кандидатстване по програми и проекти 
 

1. С Решение № 206 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.8 и 

ал.2 от ЗМСМА, се приема кандидатстване по Проект по ОП „Административен 

капацитет”, Приоритети ос I „Добро управление”, подприоритети 1.1. 

„Ефективна структура на държавната администрация” 

 

2. С Решение № 228 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание на основание чл. 

21, ал.2 от ЗМСМА, се приема кандидатстване на община Струмяни по третата 

покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 

сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република 

Македония 2007 – 2013г., съфинансирана от Инструмента за 

предприсъединителна помощ. 

 

3. С Решение № 266 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА, се приема кандидатстване на „Прин Про Консулт” – бенефициент по 

ПРСР с проект по Мярка 313 „Насърчаване  на туристическите дейности” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. с проект 

„Преустановяване на съществуваща сграда – читалня към „Дневен център за 
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работа с деца „ в посетителски информационен център с многофункционална 

зала, разположени в село Илинденци, община Струмяни. 

4. С Решение № 292 от Протокол № 23/22.05.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА, се приема кандидатстване на община Струмяни по Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони" 

 

 

V. Общинска собственост 
 

1. С Решение № 163 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

2. С Решение № 171 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

3. С Решение № 172 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

4. С Решение № 173 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

5. С Решение № 174 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

6. С Решение № 175 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

7. С Решение № 176 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

8. С Решение № 177 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

9. С Решение № 178 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

10. С Решение № 180 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

11. С Решение № 182 от Протокол № 19/27.12.2012г. 

12. С Решение № 204 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

13. С Решение № 207 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

14. С Решение № 208 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

15. С Решение № 213 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

16. С Решение № 214 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

17. С Решение № 215 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

18. С Решение № 216 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

19. С Решение № 218 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

20. С Решение № 219 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

21. С Решение № 220 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

22. С Решение № 221 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

23. С Решение № 222 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

24. С Решение № 225 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

25. С Решение № 226 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

26. С Решение № 227 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

27. С Решение № 232 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

28. С Решение № 233 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

29. С Решение № 234 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

30. С Решение № 238 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

31. С Решение № 239 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

32. С Решение № 240 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

33. С Решение № 241 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

34. С Решение № 242 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

35. С Решение № 243 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

36. С Решение № 244 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

37. С Решение № 245 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

38. С Решение № 246 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

39. С Решение № 247 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

40. С Решение № 248 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1338523100.pdf
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1338523100.pdf
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41. С Решение № 249 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

42. С Решение № 250 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

43. С Решение № 251 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

44. С Решение № 252 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

45. С Решение № 253 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

46. С Решение № 254 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

47. С Решение № 255 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

48. С Решение № 256 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

49. С Решение № 257 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

50. С Решение № 258 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

51. С Решение № 259 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

52. С Решение № 261 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

53. С Решение № 272 от Протокол № 22/25.04.2013г. 

54. С Решение № 275 от Протокол № 22/25.04.2013г. 

55. С Решение № 276 от Протокол № 22/25.04.2013г. 

56. С Решение № 277 от Протокол № 22/25.04.2013г. 

57. С Решение № 287 от Протокол № 23/22.05.2013г. 

58. С Решение № 288 от Протокол № 23/22.05.2013г. 

59. С Решение № 289 от Протокол № 23/22.05.2013г. 

60. С Решение № 290 от Протокол № 23/22.05.2013г. 

61. С Решение № 297 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

62. С Решение № 298 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

63. С Решение № 299 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

64. С Решение № 230 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

65. С Решение № 231 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

66. С Решение № 232 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

67. С Решение № 233 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

68. С Решение № 234 от Протокол № 24/27.06.2013г. 

 

 

 

VI. Програми, стратегии и планове. 
 

1. С Решение № 162 от Протокол № 19/27.12.2012г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

приема актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2012 година. 

 

2. С Решение № 192 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, се приема „Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2013г.” 

 

3. С Решение № 193 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 

и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на 

животните/ЗЗЖ/, се приема „Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Струмяни”. 

 

4. С Решение № 194 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА във връзка с  чл.26а,ал.1 от ЗНЧ, се приема „Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност в община Струмяни” 
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5. С Решение № 195 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, се приема „План за действие на община Струмяни за изпълнение на 

интеграционните политики 2012-2014г. 

 

6. С Решение № 196 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.3 от ЗСП, чл.36б, ал.4 от ППЗСП, се приема 

„План за развитие на социалните услуги в община Струмяни – 2014г.” 

 

7. С Решение № 199 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, 

чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията, §123, ал.1 от 

Закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, се 

приема изработване на Общ Устройствен план /ОУП/ на община Струмяни.  

 

8. С Решение № 235 от Протокол № 21/28.03.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, се приема 

„Годишен план за младежта за 2013 г.” 

 

9. С Решение № 270 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

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

приема актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2013г. 

 

10. С Решение № 271 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА и чл. 37о и чл. 37п, във връзка с чл. 25, ал. 1 от  Закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи и чл. 50, т. 16 от  Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Струмяни, се приема „Годишен план за паша за 

ползването на общинските пасища и мери  в община Струмяни за  2013 година”. 

 

11. С Решение № 296 от Протокол № 24/27.06.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 

държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 2013 г.  / обн., ДВ. 

бр.102 / 21.12.2012 г. /,  ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. /  обн., ДВ. бр.6 / 22.01.2013 г. /, Писмо 

на МФ № ФО - 1 / 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета на Общината, се 

приема „План-график за обслужване на просрочените задължения за 2013 г.” 

 

 

VII. Отчети 
 

1. С Решение № 189 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 27, ал.6 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 отчет от Председателя на Общински съвет Струмяни 

за периода 14.05.12 – 14.11.2012 год. 

 

2. С Решение № 191 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т. 23 

във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, се приема отчет за дейността на 

МКБППМН 



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

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 

 

 

10 

 

 

3. С Решение № 209 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 44, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА във връзка с чл.30 от Закона за общинския бюджет, се приема 

„Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2012г.” 

 

4. С Решение № 210 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, се приема отчета 

за Общинския дълг към 31.12.2012г. в размер на 249 633,57 /двеста четиридесет 

и девет хиляди шестстотин  тридесет и три лв. и 57 ст./ с ДДС. 

 

 

 

VIII. Подробен устройствен план 
 

За посоченият период Общински съвет Струмяни не е взимал решения свързани с ПУП 

 

 

IX. Молби на граждани 

 
1. С Решение № 230 от Протокол № 20/28.02.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Кирил Чорбаджийски от с. Микрево в размер на 500 лв. 

 

2. С Решение № 236 от Протокол № 21/28.03.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Данаил Цомпов от с. Микрево в размер на 2000 лв. 

 

3. С Решение № 262 от Протокол № 21/28.03.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на Люба 

Симеонова от с. Микрево в размер на 150 лв. 

 

4. С Решение № 279 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на Иван 

Парабелски от с. Микрево в размер на 200 лв. 

 

5. С Решение № 280 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Екатерина Цветкова от с. Илинденци в размер на 500 лв. 

 

6. С Решение № 281 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Николай Стоилов от с. Микрево в размер на 250 лв. 

 

7. С Решение № 282 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Екатерина Манчева от с. Струмяни в размер на 100 лв. 
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8. С Решение № 283 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Николина Китова от с. Микрево в размер на 200 лв. 

9. С Решение № 284 от Протокол № 22/25.04.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се удовлетворява молбата за еднократна финансова помощ на 

Гюлка Митова от с. Струмяни в размер на 100 лв. 

 

 

X. Други 
 

1. С Решение № 182 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

2. С Решение № 183 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

3. С Решение № 184 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

4. С Решение № 185 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

5. С Решение № 186 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

6. С Решение № 187 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

7. С Решение № 188 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

8. С Решение № 200 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

9. С Решение № 201 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

10. С Решение № 229 от Протокол № 20/28.02.2013г. 

11. С Решение № 237 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

12. С Решение № 260 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

13. С Решение № 263 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

14. С Решение № 264 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

15. С Решение № 265 от Протокол № 21/28.03.2013г. 

16. С Решение № 286 от Протокол № 22/25.04.2013г. 

17. С Решение № 306 от Протокол № 24/27.05.2013г. 

 

 

 

 

 

          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 по –доброто 

развитието на община Струмяни. 

 

 

 

 

С Уважение 

Кирил Укев  

/Председател на ОбС Струмяни/ 

 


