
ПРОТОКОЛ №28 

 
Решение № 342 

От  заседание на ОбС, проведено на 18.09.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни  реши:  

 Дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 313 

"Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013 с проект  „Малешевско веселие” 

Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за 

развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.: 

 

Приоритет 1: 

Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските тенденции чрез 

опазване и валоризиране на природното и културното наследство, чрез поддържане на 

хармонична и съхранена околна среда и развитие на местния потенциал за туризъм. 

 

Мерки по приоритет 1: 

 

Мярка 1.1.1. Опазване на природното, културното и историческо наследство на 

територията на общината. 

 

Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически продукти, 

предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния туризъм. 

 

Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа развитието на 

туризма . 

 

Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, традициите 

и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни. 

 

Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 

горепосочените мерки от Плана за развитие на общината 2007 - 2013г. 

 

Очаквани резултати: 

 

 Развитие на местния потенциал за туризъм; 

 Опазване и валоризиране на природното и културното наследство; 

 Създадени на подходящи структури за подкрепа развитието на туризма; 

 

Упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение. 

 

 
Решение № 343 

От  заседание на ОбС, проведено на 18.09.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни  реши: 
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Дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 313 

"Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013 с проект  „Опазване на културно-историческото  наследство в 

община Струмяни- поминак и традиции във винарството - „In vino veritas” 

 

Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за 

развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.: 

 

Приоритет 1: 

Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските тенденции чрез 

опазване и валоризиране на природното и културното наследство, чрез поддържане на 

хармонична и съхранена околна среда и развитие на местния потенциал за туризъм. 

 

Мерки по приоритет 1: 

 

Мярка 1.1.1. Опазване на природното, културното и историческо наследство на 

територията на общината. 

 

Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически продукти, 

предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния туризъм. 

 

Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа развитието на 

туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други /. 

 

Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, традициите 

и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни. 

 

Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 

горепосочените мерки от Плана за развитие на общината 2007 - 2013г. 

 

Очаквани резултати: 

 развитие на местния потенциал за туризъм; 

 опазване и валоризиране на природното и културното наследство; 

 Създаване на подходящи структури за подкрепа развитието на туризма 

 

Упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение. 

 

Общински съвет Струмяни  реши: 

Дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 313 

"Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските 

райони 2007-2013 с проект  “Опазване на културното и историческо наследство на 

община Струмяни, чрез подобряване на околното пространство около черквите” 

 

 Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от 

Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.  

 

ПРИОРИТЕТ 1: 

Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските 

тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и културно наследство, 
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чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда и развитие на 

местния потенциал за туризъм. 

 

МЯРКА: 1.1.1. 

Опазване на природното, културно и историческо наследство на територията на 

общината. 

 

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ: 

Реконструкция и рехабилитация на църквите в общината и пространствата около 

тях. 

 

Упълномощаваме кмета на община Струмяни да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение.  

 

Решение № 345 

От  заседание на ОбС, проведено на 18.09.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни  реши: 

Дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013 с проект  „Център за електронно обслужване на 

гражданите и бизнеса чрез информационни технологии” 

 

            Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от 

Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.: 

 

Приоритет 4:  

Развитие на местното самоуправление,  взаимодействието и партньорството между 

различните институции и организации и трансграничното сътрудничество. 

 

Мярка 4.1.2. Подобряване на услугите от местната власт, информационното 

обслужване и достъпа на населението. 

 

Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 

горепосочената мярка 4.1.2 от Плана за развитие на община Струмяни 2007 - 2013г. 

          Целта на проекта „Център за електронно обслужване на гражданите и бизнеса 

чрез информационни технологии“ е подобряване на качеството на живот и 

разнообразяване на възможностите за заетост в района на община Струмяни. Подцел на 

проекта е да се подобри качеството на живот в общината, а оперативната цел е 

подобряване на достъпността и качеството на основните услуги и на инфраструктурата 

й. Подобряването на услугите за гражданите и бизнеса чрез електронни 

административни ГИС-базирани услуги, ТСУ и кадастър благоприятства като цяло за 

достъпността на района на община Струмяни, за развитието на малки и средни 

предприятия и привличането на инвестиции, които ще доведат до икономически растеж 

и създаване на работни места. 

          ОбС Струмяни упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите 

документи и внесе проекта за одобрение. 

 

 



Решение № 346 

От  заседание на ОбС, проведено на 18.09.2013г. 
 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни  реши: 

Дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 321 

„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони 2007 – 2013г. с проект "Подобряване на условията за 

живот в населените места на  Община Струмяни" 

Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за 

развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г. 

 

Приоритет 3: 

Подобряване качеството на живота на гражданите на община Струмяни чрез 

подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, като фактор за 

привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и повишаване 

възможностите за реализация на младите хора. 

 

Мярка 3.1.1. Подобряване състоянието и създаване на нова пътна инфраструктура на 

територията на общината и в населените места. Рехабилитация и доизграждане на 

тротоари и улични настилки в населените места в общината. Реконструкция и 

рехабилитация на общинската пътна мрежа 

 

Мярката от този приоритет обхваща 21 населени места в община Струмяни  и включва 

следните индикатори:  

 Обновени и изградени 88 км. общински пътища – четвъртокласни пътища – 

10067 – Струмяни – Илинденци; Четвъртокласен път – 10422 – Вълково – 

Никудин; 10414 – Илинден – Цапарево; 10422 – Студена вода – Добри лаки; 

 Рехабилитирани 80 000 м2 улични настилки / пътища и тротоари 

 

Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в населените места в 

общината. Подмяна и изграждане на водопроводната мрежа в общината 

Изграждане на водопровод 

Изграждане на два броя пречиствателни станции за питейна вода. Изграждане на 

канализационна мрежа в населените места в общината; 

Изграждане на отводнителни мрежи. 

 

Мярката от този приоритет обхваща 21 населени места в община Струмяни  и включва 

следните индикатори:  

 Изграден водопровод – Гореме, Никудин, Раздол, между Микрево и Каменица и 

„Бероняк” -  Илинденци 

 Доизградена канализационна мрежа в населените места – Струмяни, Микрево, 

Илинденци, Драката, Каменица и Г.Крушица 

 

Предвидени са действия за изграждане на канализационна мрежа във всички 

населени места на община Струмяни. На територията на община Струмяни има 

частично изградена канализационна мрежа (около 60 %) от смесен тип в по-големите 

села Струмяни, Микрево и Илинденци. Използваемостта и е около 50 %. Останалите 

населени места не са канализирани. Липсата на отводнителни мрежи на дъждовните 

води е особен проблем за някои населени места. 



Водопроводната мрежа е строена в средата на миналия век. Все още някои 

населени места са със затруднено водоснабдяване. 98 % от мрежата е от етернитови 

тръби, които са амортизирани. Общата дължина на водопроводната мрежа е около 200 

000 м. 

Предвидени са действия през целия период на плана за поддържане на 

естествените водоизточници,рехабилитация на водопроводна мрежа и подмяна с РРЕ 

тръби. 

 

Очаквани резултати: 

Подобрено качество за живот в населените места на територията на община 

Струмяни; 

Подобрена екологична обстановка; 

Подобрена сигурност на населението при бедствия; 

Намаляване загубите на вода; 

Подобряване качеството на питейната вода. 

 

Упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение. 

 

 

 

 


