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

 
 

О Т Ч Е Т 
 

от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни 
 
За дейността на Общински съвет Струмяни за периода 07.11.2007 – 26.06.2009год. 
 
 

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 2007-2011г. 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; 
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12. Любомир Бакалов – БСП - член на Комисия по строителство, 
градоустройство и общинска собственост, Комисия по изпълнение решенията на 
Общински съвет, Земеделие, гори и екология; 

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 изминатия период са проведени двадесет и три заседания. Взети са 197 
решения, от които има две върнати за преразглеждане със Заповед № ОА-
68/13.03.2008г. на Областния управител на област Благоевград. /Решение № 36 и 
Решение № 38 от Протокол № 5/29.02.2008г. Останалите решения са в следните 
направления: 
1. Решения касаещи нормативни актове – 33 решения;  
2. Решения касаещи конституирането на ОбС – 13 решения; 
3. Решения касаещи бюджета на общината – 22 решения; 
4. Решения касаещи образованието – 7 решения; 
5. Решения касаещи кандидатстването по програми – 14 решения; 
6. Решения касаещи структурата на ОбА – 1 решение; 
7. Решения касаещи молби на граждани – 45 решения; 
8. Решения касаещи общинската собственост – 19 решения; 
9. Решения касаещи приемане на отчети – 5 решения; 
10. Решения касаещи приемане на програми – 5 решения; 
11. почетно гражданство – 2 решения; 
12. Други – 8 решения; 
 Общия брой на наредбите на Общински съвет Струмяни е шестнадесет, 
като от тях шест са приети от настоящия Общински съвет, а именно: 

  1. Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 
територията на община Струмяни  приета на второ четене с Решение № 28 от 
Протокол № 4/25.01.2008 година - Наредбата регламентира реда и начина на 
придобиване, притежаване, регистрация, отглеждане, развъждане и контрол на 
кучета на територията на община Струмяни, както и взаимоотношенията между 
Общинската администрация, РВМС, неправителствените природозащитни 
организации и собствениците.  

2. Наредба за условията и реда на извършване на социални услуги в община 
Струмяни приета на второ четене с Решение № 106 от Протокол №14/31.10.2008 
година - С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите 
за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени в тях, както и 
условията и редът за извършването им в Община Струмяни. 
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3. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 
община Струмяни приета на второ четене с Решение №139от Протокол № 
17/30.01.2009 година - С тази наредба се уреждат условията и редът за 
принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване 
на строежи или части от тях на територията на Община Струмяни. 

4. Наредба за регистрация и отчет на пътни превозни средства теглени с 
животинска тяга на територията на община Струмяни приета на второ четене с 
Решение №159 от Протокол № 20/27.03.2009 година - Тази Наредба определя 
условията и реда за първоначална регистрация, промените – регистрацията и 
отчета на пътните превозни средства теглени от животинска тяга на територията 
на община Струмяни. 

5. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 
община Струмяни приета на второ четене с Решение №172 от Протокол № 
21/30.04.2009 година - Наредбата е приета във връзка с изпълнение на 
изискванията на чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията. Тя действа 
на територията на община Струмяни, съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА и определя: 

  - обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, 
устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община 
Струмяни. 

  - предназначението на зелената система на Община Струмяни, да 
подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от 
формите на собственост. 

 - реда за осигурява необходимите средства за поддържане на 
декоративната растителност в общинските зелени площи, чрез бюджета на 
общината приет от Общински съвет Струмяни. 
   6. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на 
територията на община Струмяни приета на второ четене с Решение №188 от 
Протокол № 23/26.06.2009 година - С тази наредба се уреждат реда и условията 
за извършване на търговска дейност на територията на община Струмяни. Целта 
на наредбата е да осигури защита на потребителите и условия за лоялна 
конкуренция. 

В периода 07.11.2007 – 26.06.2009 година с Решения №5 от Протокол № 
2/30.11.2007 година, Решение № 20 от Протокол № 3/28.12.2007 година, Решение 
№ 31 от Протокол № 5/29.02.2008 година, Решение № 44 от Протокол 
№6/20.03.2008 година, Решение № 87 от Протокол №11/22.08.2008 година, 
Решение № 142 от Протокол №17/30.01.2009 година, Решение № 162 от Протокол 
№20/27.03.2009 година, Решение № 192 от Протокол № 23/26.06.2009 година бе 
извършена актуализация в Наредба за определянето и администрирането на 
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Струмяни в 
съответствие с действащото законодателство. 
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С Решение № 141 от Протокол № 17/30.01.2009 година и Решение № 161 от 
Протокол № 20/27.03.2009 година, бяха извършени промени в Наредба № 1. 

С  Решение № 35 от Протокол № 5/29.02.2008 година и Решение № 83 от 
Протокол № 11/22.08.2008 година, бяха извършени промени в Наредба за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
      Програмите приети от Общински съвет Струмяни в посочения период са: 

1. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на община Струмяни 2008 - 2011година -  приета с Решение 
№ 115 от Протокол № 15/28.11.2008 година. 

2. Общинска програма за закрила на детето за 2008 година - приета на 
28.11.2008 година с решение № 120 от Протокол № 15/28.11.2008 година. 

3. Програма за финансова стабилизация и ефективно управление на 
ресурсите – приета с Решение №73 от Протокол № 9/ 20.06.2008 година. 

4. Програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2008/2009 
година – приета с Решение № 71 от Протокол №9/20.03.2008 година. 

5. Програма за управление на кмета на община Струмяни за периода 2007 - 
2011година, приета с Решение №50 от Протокол № 7/28.03.2008 година. 

С  Решение № 59 от Протокол № 8/30.04.2008 година. бе приет Общински 
план  за защита при бедствия. 

С  Решение № 70 от Протокол № 9/ 26.06.2008 година бе приета Общинска 
стратегия за интегриране и развитие на етническите малцинства в община 
Струмяни за периода 2008 – 2013 година” . 

С Решение № 38 от Протокол № 38/29.02.2008 година, Решение № 43 от 
Протокол № 6/20.03.2008 година, Решение № 127 от Протокол № 16/29.12.2008 
година, Решение № 156 от Протокол № 18/27.02.2009 година, се извършиха 
промени в Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. 

По случай празника на община Струмяни, който се провежда всяка година 
на седми април с Решение № 49 от Протокол №8/23.03.2008 година бе удостоена с 
почетно гражданство Ани Атанасова Салич за почетен гражданин на община 
Струмяни за  приноса и в популяризирането на община Струмяни, както и за 
работата й в защита на деца в неравностойно положение и обществената 
ангажираност за решаване на тежки социални проблеми. С Решение № 166 от 
Протокол №20/27.03.2009 година Общински съвет удостои посмъртно Иван 
Георгиев Станчев със званието „Почетен гражданин на община Струмяни” за 
приноса му в популяризирането на община Струмяни. 

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 
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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 
 


