
Решение №2 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
Общински съвет Струмяни прие: 
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА до изготвяне и приемане на нов 

Правилник за работа на ОбС Струмяни, да работи по правилника на ОбС Струмяни 
мандат 2003/2007год. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА запазва броя, наименованието и броя 
на членовете в постоянните комисии на ОбС от мандат 2003/2007год. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА утвърждава състава на  постоянните 
комисии  мандат 2007/2011, както следва: 

- Комисия по бюджет и финанси /5 члена/; 
- Комисия по строителство и градоустройство /5 члена/; 
- Комисия по образование, култура и вероизповедание / 3 члена/; 
- Комисия по здравеопазване, спорт и младежки дейности /5 члена/; 
- Комисия по правни проблеми, проекти, програми, наредби и структура /5 

члена/; 
- Комисия по изпълнение решенията на ОбС Струмяни /3 члена /; 
- Комисия по молби и жалби и граждани / 5 члена/; 
- Комисия по гори, земеделие, екология / 5 члена/; 
- Комисия по интеграция на лица в неравностойно социално положение, 

малцинствени групи и социални дейности / 3 члена /; 
4.Общински съвет Струмяни утвърждава състава на постоянните комисии 

съгласно приложението, именно: 
4.1.Комисия по бюджет и финанси – Страхил Димитров, Керана Стойкова, 

Румен Георгиев, Красимир Митрев, Лиляна Велкова; 
4.2.Комисия по строителство и градоустройство – Кирил Укев, Кирил Писков, 

Найден Димитров, Любен Митрев, Любомир Бакалов; 
4.3.Комисия по образование, култура и вероизповедание – Димитрина Николова, 

Найден Димитров, Лиляна Велкова; 
4.4.Комисия по здравеопазване, спорт и младежки дейности – Керана Стойкова, 

Димитрина Николова, Кирил Укев, Славчо Димев, Борислав Чиликов; 
4.5.Комисия по правни проблеми, проекти, програми, наредби и структура – 

Кирил Укев, Страхил Димитров, Румен Георгиев, Красимир Митрев, Лиляна Велкова; 
4.6.Комисия по изпълнение решенията на ОбС  - Димитрина Николова, Любен 

Митрев, Любомир Бакалов; 
4.7.Комисия по молби и жалби на граждани – Кирил Писков, Найден Димитров, 

Славчо Димев, Борислав Чиликов, Красимир Митрев; 
4.8.Комисия по гори, земеделие, екология – Кирил Писков, Страхил Димитров, 

Румен Георгиев, Любен Митрев, Любомир Бакалов; 
4.9.Комисия по интеграция на лица в неравностойно социално положение, 

малцинствени групи и социални дейности  - Керана Стойкова, Славчо Димев, Борислав 
Чиликов. 
 

Решение №3 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
Общински съвет Струмяни променя свое решение №236 от протокол №27 от 

22.07.2005г. както следва: 
 



№ по ред Звено Брой 
служители 

I Изборни длъжности 10 
I.1 Кмет на общината 1 
I.2 Зам.кмет 2 
I.2.1 Заместник кмет по стопанските дейности 1 
I.2.2 Заместник кмет по хуманитарни дейности 1 
I.3. Кметове на кметства 7 
II. Секретар на общината 1 
III. Обща администрация 41 
III.1 Вътрешен одитор 1 
III.2 Дирекция “Финансово стопански дейности и управление на 

собствеността” 
11 

III.3 Дирекция “Канцелария и човешки ресурси” 21 
 Кметски наместници 10 
III.4 Дирекция “Информационни технологии и сигурност” 8 
IV. Специализирана администрация 16 
IV.1 Дирекция “Околна среда, благоустрояване и 

градоустройство” 
7 

IV.2 Дирекция “Хуманитарни дейности и евроинтеграция” 9 
 
 

Решение №4 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
І. Общински съвет с.Струмяни, определя размера на основните месечни работни 

заплати  на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на средствата за работна 
заплата на персонала от общинския бюджет, както следва: 

1. Кмет на община – 1 147,00 лв. 
2. Кмет на с.Микрево – 579,70 лв. 
3. Кмет на с. Илинденци – 490,00 лв. 
4. Кмет на с. Цапарево – 415,80 лв. 
5. Кмет на с. Добри лаки – 415,80 лв. 
6. Кмет на с.Игралище – 440,00 лв. 
7. Кмет на с. Раздол – 415,80 лв. 
8. Кмет на с. Драката – 415,80 лв. 
ІІ. Определя като правомощие на кмета на общината да извършва последващи 

корекции в размера на трудовите възнаграждения на кметовете, съгласно нормативен акт за 
изменение на брутните месечни работни заплати в бюджетните организации и дейности. 

ІІІ. Определя възнаграждението на Председателя на ОбС Струмяни в размер на 85% 
от месечното възнаграждение на Кмета на общината. 

 
Решение №5 

от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 
Общински съвет Струмяни реши: 
Прави следните промени, допълнения и изменения в „Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Струмяни”, както следва: 

В чл. 20 (1) За ползване на пазари с цел продажба на селскостопанска продукция 
се заплаща такса в размер: 



-  променя се таксата от 2,50 лв. на ден, на 5,00 лв. на ден;  
- променя се таксата от 1,30 лв. на ден, когато продавачът на селскостопанска 

продукция е производител на 3,00 лв. на ден; 
В чл. 20а. Отдаване под наем на застроена не жилищна площ – за 1 кв. м. на 

месец се променят таксите, както следва: 
 

 масивни полумасивни други 
1. За производствени 
цели: 

Н
ов
о 

пр
ед
ло
ж
ен

ие
 

Д
ей
ст
ва
щ
о 

къ
м 

мо
ме
нт
а 

Н
ов
о 

пр
ед
ло
ж
ен

ие
 

Д
ей
ст
ва
щ
о 

къ
м 

мо
ме
нт
а 

Н
ов
о 

пр
ед
ло
ж
ен

ие
 

Д
ей
ст
ва
щ
о 

къ
м 

мо
ме
нт
а 

І зона /Струмяни/ 2,00 лв. 1,20 лв. 1,50 лв. 0,80 лв. 0,80 лв. 0,40 лв. 
ІІ зона /Микрево/ 1,50 лв. 1,00 лв. 1,30 лв. 0,60 лв. 0,60 лв. 0,20 лв. 
ІІІ зона /Илинденци/ 1,30 лв. 0,90 лв. 1,00 лв. 0,50 лв. 0,50 лв. 0,15 лв. 
ІV зона /останалите 
села/ 

1,00 лв. 0,70 лв. 0,80 лв. 0,40 лв. 0,30 лв. 0,10 лв. 

2. За търговски и 
стопански цели: 

      

І зона /Струмяни/ 3,50 лв. 2,70 лв. 3,00 лв. 2,40 лв. 2,50 лв. 2,00 лв. 
ІІ зона /Микрево/ 2,30 лв. 2,30 лв. 2,80 лв. 1,90 лв. 2,30 лв. 1,60 лв.  
ІІІ зона /Илинденци/ 1,80 лв. 1,80 лв. 2,60 лв. 1,30 лв. 2,10 лв. 1,10 лв. 
ІV зона /останалите 
села/ 

1,50 лв. 1,50 лв. 1,70 лв. 0,90 лв. 1,90 лв. 0,60 лв. 

2.1 За медицински 
услуги: 

      

І зона /Струмяни/ 2,50 лв. 0,80 лв.     
ІІ зона /Микрево/ 2,30 лв. 0,70 лв.     
ІІІ зона /Илинденци/ 2,00 лв. 0,60 лв.     
ІV зона /останалите 
села/ 

1,50 лв. 0,50 лв.     

2.2.За други видове 
услуги: 

      

І зона /Струмяни/ 1,50 лв. 1,00 лв. 1,30 лв. 0,70 лв. 1,10 лв. 0,40 лв. 
ІІ зона /Микрево/ 1,30 лв. 0,80 лв. 1,20 лв. 0,60 лв. 1,00 лв. 0,35 лв. 
ІІІ зона /Илинденци/ 1,20 лв.  1,10 лв.  0,90 лв.  
ІV зона /останалите 
села/ 

1,00 лв. 0,40 лв. 0,80 лв. 0,35 лв. 0,60 лв. 0,25 лв. 

 
Да отпадне т. 3 към чл. 20а 

3.За административни 
нужди  

      

І зона /Струмяни/  1,50 лв.     
ІІ зона /Микрево/  1,50 лв.     
ІІІ зона /Илинденци/  1,50 лв.     
ІV зона /останалите 
села/ 

 0,60 лв.     

 



ІІ. Открита площ за поставяне на каравани, павилиони и други – за 1 кв. м. на 
месец се променя, както следва: 
 с. Струмяни  - 2,50 лв. 
 с. Микрево – 2,30 лв. 
 с. Илинденци – 2,10 лв. 
 останалите села – 1,80 лв. 
Да отпадне „ІІІ. За селскостопански имоти извън регулационни граници, които не 
се ползват по предназначение – за 1 кв. м. на месец. 

Ниви, пасища и ливади – 0,60 лв. 
Забележка: Под „застроена площ ” следва да се разбира само постройка.” 

 
В чл. 20б. Такси „Тротоарно право” – за кв. м. на месец се променят 

таксите, както следва: 
 Ново предложение Действащо към момента 
Струмяни 3,00 1,20 
Микрево 3,00 1,00 
Илинденци 3,00 0,80 
Всички останали населени 
места в Общината 

1,50 0,60 

 
Чл. 23(2) се изменя по следния начин: Реална издръжка на едно лице включва 

месечните разходи за храна, инвентар, перилни и хигиени материали, топлина, ел. 
енергия. 

Чл. 25(2) се изменя по следния начин: Таксата се определяя в размер на 0,50 
лв. на лице за един ден. 

Нова ал. (3) Лица под 18 години се освобождават от туристическа такса; 
Нова ал. (4) Пенсионери и инвалиди ползват 50 % намаление 
В чл. 28. Размерът на таксите се определят по отделно за всеки вид, се 

променят, както следва: 
 1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра се променят от 0,20 лв./м3    на 1,00 
лв./м3 
 2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети се 
променя от 0,30 лв. ./м3    на 1,30 лв./м3 
 4. за ломен, трошен и мозаечен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и 
други скали от 0,35 лв. ./м3    се променя на 0,70 лв./м3     

 5. за обикновени камъни от вар от пясъчници, варовици, травертити, долумити, 
мрамори, аргонити, черупчести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външна 
облицовка се променя от 0,50 лв ./м3    на 0,80 лв./м3     

6. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар се променя от 0,40 лв./м3    на 
0,70 лв./м3     

7. за варовици, мергели, глинесто – песъчливи материали за добиване на цимент 
се променя от 0,40 лв./м3    на 0,70 лв./м3     

8. за камъни за добиване на: 
а) цокли, корнизи, стъпала и др. от пясъчници, трохиди, мергили, мрамори и др. 

от седиментни скали се променя от 0,60 лв./м3    на 1,00 лв./м3 
б) цикли, корнизи, стъпала и др. от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, 

андезити и др. от твърди еруптивни скали се променя от 0,80 лв./м3    на 1,20 лв./м3 
в) плочки за тротоари и покриви се променя от 0,50 лв./м3    на 0,80 лв./м3                                       
В чл. 33. Размерът на таксите за технически услуги се определя както 

следва: 



4. за презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6 месеца се 
променя от 5,00 лв. на 3,00 лв. 

5. заверяване на протоколи за строителна линия и ниво на строеж се променя от 
0,30 лв./м2 на 0,50 лв./м2 

7. за заверяване на преписи от документи и копия от плановете и 
документацията към тях се променя от 15 лв. на  5,00лв. 

8. за издаване на разрешение на поставяне на временни съоръжения за търговия 
– маси, павилиони, кабини и др. се променя от 10,00 лв. на 50,00 лв. 

9. за издаване разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения в тях се променя от 20,00 лв. на 50 лв. 

Да отпадне т. 10. „”Ограничаване на парцел – 30 лв./л.м. 
11. за издаване на акт за узаконяване се променя от 20,00 лв. на 50,00 лв. 
В чл. 35. За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат 

следните такси: 
1. за издаване на удостоверение на наследници се променя от 6,00 лв. на 3,00 лв. 
2. за издаване удостоверение на идентичност на имена се променя от 5,00 лв. на 

3,00 лв. 
3. за издаване на удостоверение че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 

се променя от 4,00 лв. на 2,00 лв. 
4. за издаване на удостоверение за българско гражданство се променя от 7,00 лв. 

на 3,00 лв. 
5. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански 

брак, както и за повторно за издаване на препис – извлечение от акт за смърт се 
променя от 6,00 лв. на 2,00 лв. 

6. за издаване на удостоверение за семейно положение се променя от 6,00 лв. на 
2,00 лв. 

8. за издаване на удостоверение за родствени връзки се променя от 6,00 лв. на 
2,00 лв. 

9. за адресна регистрация и /или издаване на удостоверения за постоянен или 
настоящ адрес се променя от 5,00 лв. на 2,00 лв. 

12. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина се 
променя от 15,00 лв. на 10,00 лв. 

15. за всички други видове удостоверения по искане на граждани се променя от 
4,00 лв. на 2,00 лв.  

17. за преписи от документи и презаверяване на документи се променя от 3,00 
лв. на 2,00 лв. 

В чл. 38 /1/ За разрешения и лицензи се събират такси, както следва и се 
променят: 

1. за разрешения за търговия с тютюневи изделия се събира първоначална такса 
за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на правото в следните 
размери: 

а) в заведения за хранене и развлечение в зависимост от категорията им 
 се допълва: -„заведения с категория 3 и 4 звезди – първоначална 200 лв. и 

годишно 10 лв. на място 
- заведения с категория 1 и 2 звезди: първоначална – 100 лв. и годишна такса в 

размер – 5 лв. се допълва „на място” 
б) в заведения без категория: първоначална такса  - 50,00 лв. и годишна такса – 2 

лв. се допълва «на място» 
в)  търговия с вина и спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения в 

зависимост от категорията им: 



се допълва:  -„заведения с категория 3 и 4 звезди – първоначална 100 лв. и 
годишно 500 лв. годишно 

- заведения без категория: първоначална такса от 40,00 лв. и годишна такса се 
променя от 50,00 лв. на 100 лв. годишно. 

Да отпадне „Раздел VІІ – Продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост – чл. 40/1/ и ал. 2” 

В чл. 48. Общински съвет определя следните услуги и цени за тях, се 
променя, както следва: 
 
№ по 
ред 

Вид услуга Ново 
предложение

Действащо към 
момента 

2. Издаване на удостоверение от общ 
характер и служебна бележка 

2,00 лв. 4,00 лв. 

8. Да отпадне т. 8. „Бланки” отпада „20,00 лв./стр.” 
9. т. 9. се променя в следния вид: Молба 

декларация за настаняване в общинско 
жилище 

 
10,00 лв. 

 
10,00 лв. 

10. Тръжни книжа: 
- за приватизация 
- за отдаване под наем 
- за продажба по ЗОС 
- за възлагане на обществен превоз 
- процедури по ЗОП: 
  за обекти на стойност над 50 000 лв. 
  за обекти на стойност до 50 000 лв. 

 
200 лв./бр. 
60,00 лв./бр. 
100 лв./бр. 
150 лв./бр. 
 
200 лв./бр. 
150 лв./бр. 

 
130 лв./бр. 
60,00 лв. бр. 
50 лв./бр. 
120 лв./бр. 
 
250 лв./бр. 
200 лв./бр. 

12. Попълване приложение на данъчна 
декларация 

2,00 лв./бр. 3,00 лв./бр. 

13. Променя се в следния вид „Изготвяне на 
образец  
- УП -3 
- УП - 2 

 
 
3,00 лв./бр. 
10,00 лв./бр. 

 
 
3,00 лв./бр. 
3,00 лв./бр. 

14. Да отпадне т. 14 „Молба декларация до 
РУСО” 

отпада „3,00 лв.” 

15. Да отпадне „Издаване на фактура” отпада „1,00 лв./бр.” 
16. т. 16 да придобие следния вид: „Такса за 

разглеждане молба в експертен съвет” 
- кадастрални разработки  
- работни проекти 

 
 
20,00 лв./бр. 
40,00 лв./бр. 

“20,00 лв.” 

20.  т. 20. да отпадне „извадка от действащ 
устройствен план в цифров вид” 

отпада „20,00 лв./бр.” 

21. Одобряване и узаконяване на 
инвестиционни проекти: 
- жилищни сгради с височина до 10 м. 
  
 
- нежилищни сгради с РЗП до 200 кв. м. 
 
 
 
- жилищни сгради с височина над 10 м. 

 
 
0,3% от 
стойността 
на обекта 
 
0,4% от 
стойността 
на обекта 
 
0,4% от 

 
 
0,3% от стойността на 
обекта 
 
 
0,4% от стойността на 
обекта 
 
 
0,3% от стойността на 



 
 
 
- нежилищни сгради с РЗС над 200  кв. м.

стойността 
на обекта 
 
 
0,5% от 
стойността 
на обекта 

обекта 
 
 
 
0,4% от стойността на 
обекта 
 

22. т. 22. да придобие следния вид: 
Удостоверение за търпимост на 
основание § 16, ал. 1 от ЗУТ за строежи 
построени до 07.04.87 г.; 
- за едноетажна постройка; 
- за двуетажна постройка 

 
 
 
 
150,00 лв. 
300,00 лв. 

 
10,00 лв./бр. 

23 . т. 22. се променя в следния вид: 
„Удостоверение за степеност на 
завършеност” 

 
5,00 лв./бр. 

 
10,00 лв./ бр. 

24. т. 24. да отпадне „Удостоверение за 
отстояние на търговски обект от здравно, 
детско и учебно заведение”  

 
отпада 

 
„20,00 лв. /бр.” 

25. т. 25. да придобие следния вид:  
„Удостоверение за ползване на строежи 
по предназначение (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) 
по категории сгради: 
- ІV категория 
- V категория 
 

 
 
 
 
100,00 лв. 
  50,00 лв. 

 
 
 
 
100,00 лв. 
  50,00 лв. 

26. Удостоверение за идентичност на 
поземлен имот 

3,00 лв./бр.  5,00 лв. /бр. 

27. т. 27. да придобие следния вид: 
„Удостоверение, че имота не е общинска 
собственост” 

 
5,00 лв./ бр. 

 
20,00 лв./ бр. 

28. т. 28. да придобие следния вид:  
„Издаване на маршрутен пропуск за 
транспортно-производствени нужди за 
едно транспортно средство за един месец 
- леко и лекотоварни транспортни 
средства 
- тежкотоварни транспортни средства 

 
 
 
 
50,00 лв. 
 
100,00 лв. 

 
“25,00 лв.” 

30. Да отпадне т. 30. „Обезщетение при 
отсичане на местни и 
широкоразпространени иглолистни 
дървета ” 

 
отпада 

 
„50,00 лв./бр.” 

31. Да отпадне т. 31. „Обезщетение при 
отсичане на екзотични иглолистни 
дървета ” 

 
отпада 

 
„100,00 лв./бр.” 

32. Да отпадне т. 32. „Обезщетение при 
отсичане на местни и 
широкоразпространени широколистни 
дървета ” 

 
отпада 

 
„50,00 лв./бр.” 

33. Да отпадне т. 33. „Обезщетение при 
отсичане на храсти” 

отпада „10,00 лв./бр.” 



34. Да отпадне т. 34. „Обезщетение при 
отсичане на живи плетове” 

 
отпада 

„10,00 лв./м.” 

35. Да отпадне т. 35. „Обезщетение при 
изкореняване на орехови дървета” 

 
отпада 

„75,00 лв./бр.” 

37. Заповед за определяне или промяна на 
работното време 

           
10,00 лв.           

 
20,00 лв.                       

38. Разрешение за таксиметров превоз на 
пътници с леки автомобили 

 
100,00 лв. 

 
200,00 лв. 

39. Разрешения за поставяне на рекламни 
материали (табла, табелки и др. п.) 
39а. Разрешение за поставяне на 
рекламни табла и табели 
 
39б. Разрешение за поставяне на 
билбордове 
 
39в. Разрешение за поставяне на 
транспарант 
 
39г. Разрешения за поставяне на 
телекомуникационни 
 

 
 
20,00 
лв./бр./мес. 
 
200,00 
лв./бр./мес. 
 
50,00 
лв./бр./мес. 
 
250,00 лв. 
бр./мес. 

 
 
10,00 лв./бр./мес. 
 
 
50,00 лв./бр./мес. 
 
 
20,00 лв./бр./мес. 
 
 
250,00 лв./бр./мес. 

41. Издаване на удостоверение за частна 
ветеринарномедицинска практика 

 
50,00 лв. 

 
55,00 лв. 

42. Регистрация на пункт за дестилация на 
ферментирали плодови материали за 
производство на ракия от граждани с 
техни материали  

 
100,00 лв. 

 
50,00 лв. 

43. Да отпадне т. 43. „Регистрация на горска 
и земеделска техника” 

отпада „15,00 лв.” 

46. т. 46. да придобие следния вид:  
Регистрация на кучета: 

- ловно 
- куче водач 
- овчарско 
- домашно от елитна порода 
- домашно, друго 

 
 
20,00 лв. 
безплатно 
10,00 лв. 
20,00 лв. 
10,00 лв. 

 

47. т. 47. да придобие следния вид: Ползване 
на зали общинска собственост по 
населени места: 
- Струмяни 
- Микрево 
- Илинденци 
- за останалите населени места 

 
 
 
25,00 лв./час 
20,00 лв./час 
15,00 лв./час 
10,00 лв./час 

 
 
 
25,00 лв./час 
20,00 лв./час 
15,00 лв./час 
10,00 лв./час 

51. Издаване на удостоверения и служебни 
бележки, касаещи земеделски земи 

 
3,00 лв. 

 
5,00 лв. 

52. В т. 52. „Средно годишно арендно 
плащане на декар общинска земя ” се 
добавя „(ниви, ливади, пасища и мери)” 
- категория ІV и V: 

  



Поливна – 20 лв./дка годишно 
Неполивна – 18 лв./дка годишно 
- категория VІ,VІІ и VІІІ 
Поливна - 15 лв./дка годишно 
Неполивна – 12 лв./дка годишно 
- категория ІХ и Х 
Поливна – 9 лв./дка годишно 
Неполивна – 5 лв./дка годишно 

54. Да отпадне т. 54. „Заповед за 
назначаване на комисия” 

отпада „10,00 лв.” 

57. т. 57. да придобие следния вид:  
За удостоверяване верността на преписи 
и извлечения от документи и книжа 
а/ за първа страница 
б/ за всеки следваща страница 

 
 
 
2,00 лв. 
1,00 лв. 

 
 
 
2,00 лв. 
1,00 лв. 

62. т. 62 да придобие следния вид: 
Цени за преминаване на комуникациите 
на надземната, подземната и въздушна 
инфраструктура през имоти публична 
общинска собственост: 

- начална цена 
-  цена на линеен метър 
- гаранция за възстановяване  на 
първоначалния вид на имотите 
- гаранцията се възстановява след 
възстановяване на имота в 
първоначалния си вид 

 
 
 
 
 
500,00 лв. 
0,60 лв. 
1000,00  лв. 

 
 
 
 
 
500,00 лв. 
0,60 лв. 
 
. 
 
 

 
Решение №6 

от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 
 

ОбС Струмяни дава съгласие Община Струмяни да стане член на АСЕКОБ и 
упълномощава кмета на общината да определи свой представител, който да я 
представлява. 
 

Решение №7 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
Общински съвет Струмяни отменя Решение № 317 от Протокол № 41/ 

21.08.2006г. 
 

Решение №8 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
Общински съвет Струмяни коригира свое Решение № 428 от Протокол № 55, 

както следва: 
 В точка оперативен мениджмънт – преди визирания в решението текст да бъде 

добавен текста „Община Струмяни”. 
           След точка  „Времеви диапазон” да се прибави следния текст - Собственост: 
общинска публична собственост-едноличен собственик община Струмяни, съгласно 



чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост и АОС 171/27.07.2001год., АОС 
573/10.07.2006г., АОС 114/14.08.2000г.”, а именно: 

 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪНТ: Община Струмяни съгласно т.8 от двата 

меморандума, одобрени с решението днес. 
 

ВРЕМЕВИ ДИАПАЗОН: До 30 години с клауза за продължаване при наличие 
изпълнението на задълженията на партньорите по договора, който ще се изготви след 
провеждането на преговори, чрез ползване на механизма на състезателния диалог. 
           Собственост: общинска публична собственост-едноличен собственик община 
Струмяни, съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост и АОС 
171/27.07.2001год., АОС 573/10.07.2006г., АОС 114/14.08.2000г.” 
 

Решение №9 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 

 
Общински съвет Струмяни определя за делегати в Общото събрание на 

Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Кмета на община 
Струмяни – Валентин Андреев Чиликов по право и Председателя на ОбС – Кирил 
Любенов Укев. 

 
Решение №10 

от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 
 

Общински съвет Струмяни определя за делегат в Общото събрание на 
Сдружението на Югозападните общини на /СЮЗО/ Кмета на община Струмяни – 
Валентин Андреев Чиликов и Зам.делегат Председателя на ОбС – Кирил Любенов 
Укев. 

 
Решение №11 

от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 
 

Общински съвет Струмяни определя за делегат в Общото събрание на 
Националната асоциация на председателите на общински съвет, Председателя на  ОбС 
– Кирил Любенов Укев и заместник делегат – заместник председател на ОбС - 
упълномощен от Председателя. 

 
Решение №12 

от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 
 

ОбС Струмяни дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за 
финансиране по Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция, 
Схема за безвъзмездна помощ за устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите 
и биоразнообразието в пограничния район между Р България и Р Гърция, Бюджетна 
линия BG2005/017-454.03.03 с проект за изграждане на пречиствателна станция на 
територията на община Струмяни, с партньор от гръцка страна община Серес, като 
финансовото участие на общината е 10% от общата стойност на проекта. 

Упълномощава кмета на общината да подготви необходимите документи за 
кандидатстване  и внесе проекта.  

Решение №13 
от заседание, проведено на 30.11.2007г., Протокол № 2 



 
Общински съвет Струмяни избира за Заместник председатели на ОбС Струмяни 

г-н Румен Атанасов Георгиев и г-н Кирил Стоилов Писков. 
 


