
Решение № 275 
от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси  
с 12 – за, против – 0, възд.се – , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни приема Наредба за определянето на местните данъци на 
територията на Община Струмяни. 

Приложение № 1 към Решение № 275 от Протокол № 34/30.04.2010 година. 
 

 
Решение № 276 

от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21,  ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси с 12 – за, против – 0, възд.се – , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни приема Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Струмяни.  

Приложение № 2 към Решение № 276 от Протокол № 34/30.04.2010 година. 
 

Решение № 277 
от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  чл. 10, ал.6 от ЗНП и във връзка с чл.12, 
ал.2 от ППЗНП  с 9 – за, против – 0, възд.се – 3, ОбС реши 

 

Общински съвет Струмяни закрива считано от 01.07.2010г. Начално училище „Св.Св. 
Кирил и Методий село Струмяни и Начално училище „Св.Св. Кирил и Методий село 
Илинденци. 

  
Решение № 278 

от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА с 10 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС реши 
 
            Общински съвет Струмяни приема „Програма за оптимизация на мрежата на 
общинските училище за учебната 2010/2011г. на Община Струмяни „. 

Приложение № 3 към Решение № 278 от Протокол № 34/30.04.2010 година. 
 

Решение № 279 
от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2  от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, 
ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Общински съвет Струмяни потвърждава на Фондация „Арт център Илиндеци 

– клон” с.Илинденци, че проект „Пещерата” – музейно-галериен комплекс на 



каменните форми”, чиято реализация ще се осъществи в село Илинденци, 
Скулпторен парк Илинденци, съгласно изискванията на Мярка 313 по ПРСР 
отговаря на приоритетите на общинския план за развитие на община Струмяни 
2007-2013г. 

Настоящото решение да послужи пред „Държавен Фонд Змемеделие” във 
връзка с кандидатстването по Програмата за развитие на селските райони, 
Мярка 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСИТЕ ДЕЙНОСТИ”, на 
фондация „Арт център Илинденци-клон”, село Илиндеци. 
 

Решение № 280 
от  заседание на ОбС № 34, проведено на 30.04.2010г. 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 1 – за, против – 9, възд.се – 2, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши община Струмяни да не се присъединява към 
инициативата „България – зона, свободна от ГМО”. 
 
 
 
 
 
 


