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

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 

 

 

1 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 

О Т Ч Е Т 

 
за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 01.01.2018 година  до 30.06.2018 година 

 

 

от Златка Методиева Яневска – председател на Общински съвет 

Струмяни 
 

 

     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 2015 – 2019 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са 

разпределени по следния начин: 

1. Златка Методиева Яневска – Коалиция" Реформаторски блок"– председател на 

Общински съвет Струмяни, председател на Комисия по проекти, програми, 

наредби и структура, член на Комисията по бюджет, финанси и контрол по 

изпълнение решенията на ОбС Струмяни и на Комисията по образование, 

култура, спорт и социални дейности; 

2. Емил Димитров Трендафилов – Коалиция" Реформаторски блок"– зам.- 

председател на ОбС Струмяни, председател  на Комисия по бюджета, финанси и 

контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни, член на Комисията по 

проекти, програми, наредби и структура и на Комисията по образование, 

култура, спорт и социални дейности; 

3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – зам.- председател на ОбС Струмяни, 

член на Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и на 

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

4. Анита Василева Митрева – Коалиция" Реформаторски блок" – председател на 

Комисията по образование, култура, спорт и социални дейности, член на 

Комисията по проекти, програми, наредби и структура и на Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

5. Елисавета Александрова Кирянска – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по 

образование, култура, спорт и социални дейности и на Комисията по проекти, 

програми, наредби и структура; 

6. Костадин Стоянов Цонев – МК „ОБЩИНА СТРУМЯНИ-НАШ ДОМ - 

Земеделски съюз „ Александър  Стамболийски“, партия на зелените, нова 

алтернатива“ - председател на Комисията за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси, член на Комисията по проекти, програми, наредби и 

структура и  на Комисията по бюджет, финанси и контрол по изпълнение на 

решенията на ОбС Струмяни; 
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7. Йордан Димитров Станишев - Коалиция" Реформаторски блок"  – член на 

Комисия по земеделие, гори, екология и на Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост; 

8. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ”  - член на комисия по земеделие, гори, 

екология и Комисия по бюджет, финанси и контрол по изпълнение решенията на 

ОбС Струмяни; 

9. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие, гори, 

екология; 

10. Методи Аризанов Котевски – Коалиция" Реформаторски блок" – председател  на 

Комисия по земеделие, гори, екология и член на Комисията за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси; 

11. Найден Иванов Димитров – Коалиция" Реформаторски блок"   – председател на 

комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и член на 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; 

12. Йорданка Стефанова Стаменова – Коалиция" Реформаторски блок"   – член на 

Комисия по земеделие, гори, екология,  Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост и на  Комисия по бюджет, финанси и 

контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни; 

13. Славчо Димитров Благоев – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по строителство, 

градоустройство и общинска собственост и на 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 7 /седем/ заседания. Взети са 65 решения, 

от които  1 /едно/  върнато за ново обсъждане: 

 

 

Останалите решения са в следните направления: 
 

I. Решения, касаещи нормативни актове – 2 / две /; 

II. Решения, касаещи бюджета на общината – 8 / осем /; 

III. Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 4 / четири /; 

IV. Решения, касаещи общинската собственост – 16 / шестнадесет /; 

V. Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 5 /пет/  

VI. Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 2 / две /; 

VII. Решения, касаещи приемане на отчет – 7 / седем /;  

VIII. Решения, касаещи одобрение на ПУП   – 5 /пет/; 

IX. Решения, касаещи предоставяне на  имот по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИД на ЗСПЗЗ – 3 / три /; 

X. Други – 12 / дванадесет /.        
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I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 292 от Протокол № 33/25.01.2018г., чл.21, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, се прие изменение и 

допълнение в „Наредбата за определянето и администрирането на местните 

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

2. С Решение № 293 от Протокол № 33/25.01.2018 г., чл. 1, ал.2 от ЗМДТ,  във 

връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, се прие изменение и допълнение в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните данъци на територията на 

община Струмяни. 

 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 289 от Протокол № 33/25.01.2018г. съгласно чл.122, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7 Юни 2016 г., чл.46 от 

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в 

община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и  чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, се прие актуализация за 

прехвърляне на средства от Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на 

дейностите по опазване на околната среда”, функция „Жилищно строителство и 

БКС” в Дейност 122 „Общинска администрация”, функция „Изпълнителни и 

законодатели органи” по бюджета на общината за 2017 година. 

2. С Решение № 290 от Протокол № 33/25.01.2018г.,  на основание чл.21, ал.1, т.5 и 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Постановление №67 на Министерски съвет от 14.04.2010 

год. и Приложение № 1 към заплатите на служителите в държавната 

администрация, се определи размера на основна месечна работна заплата на 

Кмета на община Струмяни. 

3. С Решение № 300 от Протокол № 33/25.01.2018г., на основание  чл. 21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА, чл. 13, чл.16, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се прие 

предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел 

реализация на проект CB006.1.12.175 „Защита на населението в общините 

Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводненията", 

финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България – 

Македония 2014-2020. 

4. С Решение № 301 от Протокол № 33/25.01.2018г., на основание  чл. 21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА, чл. 13, чл.16, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се прие 

Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел 

реализация на проект „Въвеждане на енергийно ефективни източници и 

подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево", финансиран 

от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-

2020. 

5. С Решение № 312 от Протокол № 35/09.03.2018г., на основание  чл. 21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА, чл. 13, чл.16, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се прие 

предложение относно  осигуряване на необходимото финансиране с цел 

реализация на проект „Въвеждане на енергийно ефективни източници и 

подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево", финансиран 
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от Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-

2020. 

6. С Решение № 352 от Протокол № 39/28.06.2018г., съгласно чл.122, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, чл.46 от Наредба за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет в община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, 

т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 

актуализация на бюджета на община Струмяни за 2018 година. 

7. С Решение № 353 от Протокол № 39/28.06.2018г., съгласно чл.124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 91 от 14.11.2017 г. и във 

връзка с чл.21, ал.1, т.6 и  чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, се прие актуализация на бюджета на 

община Струмяни за 2018 година.  

8. С Решение №323 от Протокол № 36/ 29.03.2018г., на основание чл.23, във връзка 

с ал.2 на чл. 21 от ЗМСМА, се прие одобрено за финансиране проектно 

предложение с наименование „Remote Healthcare Service Provision“, актроним 

„RemoteCARE”, реф. № 1819 по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A 

„Гърция-България, 2014-2020” на община Петрич във връзка с участието и в 

МБАЛ „Югозападна болница“ ЕООД. 

 

 

 

III. Образование, култура и социални дейности  
 

1. С Решение № 313 от Протокол № 36/29.03.2018г., във връзка с писмо от 

Областна администрация Благоевград с Вх.№ 0600-12/07.02.2018г., относно 

разработване на План за изпълнение на Национална стратегия за младежта 

/2010-2020/ за 2018 год. и Годишен доклад за младежта за 2017 г. и на 

основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта, се прие Годишен доклад  за 

младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г. на община 

Струмяни. 

2. С Решение № 331 от Протокол № 37/26.04.2018г., на основание чл.36б, ал.4 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие 

План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2019 година. 
3. С Решение № 336 от Протокол № 37/26.04.2018г., на основание чл.16, Глава 

Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 от Правилника за 

Прилагане на Закона за социално подпомагане , параграф 1, ал.1, т.27 от 

Допълнителните разпоредби на ППЗСП и Плана за действие за периода 2018-

2021 за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа , приет 

с решение на МС №28/19.01.2018 година, се прие промяна капацитета на 

Защитено жилище за лица с психични разстройства, с.Раздол, община 

Струмяни от 8 /осем/ потребителя на 10 /десет/ потребителя. 
4. С Решение № 340 от Протокол № 38/31.05.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, 

т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие  предложение относно 

разкриване на социална услуга – Център за социална рехабилитация и 

интеграция – с.Струмяни като държавно делегирана дейност. 
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IV. Общинска собственост 

 
1. С Решение № 291 от Протокол № 33/25.01.2018г. на  основание чл. 21, ал.1 т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1,2,3,4  и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, се прие частично отменяне на Решение № 62 от Протокол № 

8/30.04.2008 г. и изменение в Решение № 61 от Протокол 8/30.04.2008 година на 

Общински съвет Струмяни. 

2. С Решение № 294 от Протокол № 33/25.01.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, чл. 50, 

т. 15 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Струмяни, се прие отдаване под аренда на 

земеделски имоти № 010056 и № 010013, находащи се в землището на село Гореме 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

3. С Решение № 298 от Протокол № 33/25.01.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  във 

връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ), се прие допълнение в Решение № 492 от Протокол №35/30.04.2014 

година на Общински съвет Струмяни. 

4. С Решение № 310 от Протокол № 34/16.02.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1 т. 1 и т. 2 , ал. 4  и ал. 5 от  Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, се прие предложение относно 

предоставяне на пасища, мери, пасища с храсти и ливади от общинския поземлен 

фонд на община Струмяни за ползване под наем от животновъди за паша на 

селскостопански животни за стопанската 2018 - 2019 година. 

5. С Решение № 320 от Протокол № 36/29.03.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ), се прие промяна начина на трайно ползване на общински 

имот № 024005 с начин на трайно ползване „полски път“ в „изоставена 

нива“, находящ се в местността „Гарата“  землището на село Илинденци, 

община Струмяни. 

6. С Решение № 325 от Протокол № 37/26.04.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, се прие актуализация на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни 

през 2018 год., във връзка с имот №003088, месността „Златаревец“, Х 

категория с площ от 11,646 дка.  

7. С Решение № 326 от Протокол № 37/26.04.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, се прие актуализация на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни 

през 2018 год., във връзка с имот №003088, месността „Златаревец“, Х 

категория с площ от 11,646 дка.  

8. С Решение № 337 от Протокол № 37/26.04.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата 

в земеделието, във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, 

т. 15 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Струмяни , се прие 
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предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот № 003088, 

находащ се в землището на село  Раздол от общинския поземлен фонд, 

чрез публичен търг с тайно наддаване.  

9. С Решение № 338 от Протокол № 38/31.05.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, се прие актуализация на Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни 

през 2018 година. 

10. С Решение № 341  от Протокол № 38/31.05.2018г., на основание  чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата 

в земеделието, във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, 

т. 15 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, се прие 

Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот № 

003052, находащ се в землището на село Палат от общинския поземлен 

фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване.  

11. С Решение № 342  от Протокол № 38/31.05.2018г., на основание  чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ППЗСПЗЗ), се прие промяна начина на трайно ползване на общински 

имот № 023003 с начин на трайно ползване „полски път“ в „изоставена 

нива“, находящ се в местността „Гарата“  землището на село Илинденци, 

община Струмяни. 

12. С Решение № 343  от Протокол № 38/31.05.2018г., на основание  чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),  се прие 

допълнение в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година на 

Общински съвет Струмяни.  

13. С Решение № 345 от Протокол № 39/28.06.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и чл.33, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, се прие продажба на УПИ VІІІ с пл. № 480 с площ 

от 472 кв. м. (четиристотин седемдесет и два кв. м.), находящ се в 

квартал 9 (девети) по регулационния план на село Илинденци, община 

Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.  

14. С Решение № 346  от Протокол № 39/28.06.2018г., на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 12, 

чл. 13, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 3 и чл. 15 от Закона за пчеларството,  във връзка 

с чл. 43 и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 50, т. 16 от  Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Струмяни,  се прие учредяване право на ползване 

върху общински имот № 001287 с начин на трайно ползване „нива“ с 

площ от 14,263 дка, находящ се в землището на село Каменица за 

разполагане на пчелин. 

15. С Решение № 347  от Протокол № 39/28.06.2018г., на основание  чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от 
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Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, се прие обявяване на общински имот № 024005 с 

начин на трайно ползване „изоставена нива“ – публична общинска 

собственост, находящ се в местността „Гарата“, землището в село 

Илинденци -  за частна общинска собственост. 

16. С Решение № 349  от Протокол № 39/28.06.2018г., на основание  чл. 21, 

ал. 1, т. 8  и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 

от Закона за общинската собственост, чл. 34а, ал. 5 от Закона за 

държавната собственост, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, се прие безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на държавата - части от общински поземлени 

имоти на територията на община Струмяни в землищата на селата 

Илинденци и Микрево засягащи строителството на обект: 

Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, 

в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и 

водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в 

землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област 

Благоевград и  на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от 

км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I -1 

/E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински 

път с. Ново Делчево - с. Дамяница, в землищата на гр. Кресна и с. Долна 

Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община 

Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. 

Сандански, община Сандански, област Благоевград.  

 

V. Програми, стратегии и планове. 
 

1. С Решение № 296 от Протокол № 33/25.01.2018г.,  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

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

прие Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

община Струмяни през 2018 година. 

2. С Решение № 327 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл. 21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА и чл.10, ал 1 и ал. 2 от Закон за енергията от възобновяеми 

източници, се прие ”Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в 

община Струмяни за периода 2018-2021 год.” 

3. С Решение № 339 от Протокол № 38/31.05.2018г.,  на  основание  чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, чл.22, ал.3 от Закон за противодействие на тероризма, се прие 

План за противодействие на тероризма на територията на община Струмяни. 

4. С Решение № 344 от Протокол № 39/28.06.2018г.,  на  основание  чл. 21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА и чл.12, ал. 2 от Закон за енергийна ефективност, се прие 

„Краткосрочен план за енергийна ефективност в община Струмяни за периода 

2018-2021 год. и Програма за неговото изпълнение”. 

5. С Решение № 350 от Протокол № 39/28.06.2018г.,  на  основание  чл.7, ал.4 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, се прие  Годишен план за ползване на 

дървесина от гори, горски територии – собственост на община Струмяни. 
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VІ. Кандидатстване по проекти  

   
1. С Решение № 334 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на Община 

Струмяни като Водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана 

за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 по Приоритетна 

ос 1 Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на 

последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично 

измерение и въздействие. 

2. С Решение № 335 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на Община 

Струмяни като Проектен партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) 

покана за набиране на проектни предложения на Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 по Приоритетна 

ос 1 Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на 

последствията от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично 

измерение и въздействие. 

 

VIІ. Отчети 

 
1. С Решение № 303 от Протокол № 34/16.02.2018г.,  на  основание чл. 27, 

ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/, се прие Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за 

периода 01.07.2017год. – 31.12.2017 година. 
2. С Решение № 304 от Протокол № 34/16.02.2018г.,  на  основание чл.7, 

ал.2 от ЗБППМН, се прие Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 

година. 
3. С Решение № 321 от Протокол № 36/29.03.2018г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, се прие Годишен 

финансов отчет на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 

2017г. и избор на свой упълномощен представител  в Общото събрание на 

съдружниците на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански. 
4. С Решение № 322 от Протокол № 36/29.03.2018г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, се прие Годишен 

финансов отчет на МЦ „ Двети Врач-Сандански“ ЕООД  гр.Сандански за 

2017г. и избор на свой упълномощен представител в Общото събрание на 

съдружниците на МЦ „ Двети Врач-Сандански“ ЕООД  гр.Сандански.  
5. С Решение № 328 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ,  се прие финансов 
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отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 година. 
6. С Решение № 329 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, финансов отчет и отчет 

за дейността на НЧ „ Будител – 1997“, село Струмяни за периода 

01.01.2017г. – 31.12.2017 година. 
7. С Решение № 330 от Протокол № 37/26.04.2018г.,  на  основание чл.21, 

ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, финансов отчет и отчет 

за дейността на НЧ „ Климент Охридски – 1920“, село Илинденци за 

периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 година. 

 

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП 

 
1. С Решение № 305 от Протокол № 34/16.02.2018г. на основание чл. 21, ал.1, т. 

11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във 

връзка със заявление от Горан Бобевски изпълнителен директор на 

,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление  : с.Струмяни, се прие 

одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за 

застрояване / за имот № 058035; в землището на с.Илинденци, община 

Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.  

2. С Решение № 306 от Протокол № 34/16.02.2018г. на основание чл. 21, ал.1, т. 

11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във 

връзка със заявление от Горан Бобевски изпълнителен директор на 

,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление : с.Струмяни , се прие 

одобряване на ПУП /подробен устройствен план / - ПЗ / план за 

застрояване / за имот № 058036 и имот №060013; в землището на 

с.Илинденци, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.  

3. С Решение № 307 от Протокол № 34/16.02.2018г. на основание чл. 21, ал.1, т. 

11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във 

връзка със заявление от Горан Бобевски изпълнителен директор на 

,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление : с.Струмяни , се прие 

одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за 

застрояване / за имот № 058037; в землището на с.Илинденци, община 

Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.  

4. С Решение № 311 от Протокол № 34/16.02.2018г. на основание чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, се прие предложение относно 

разрешение на Общинския съвет, на основание чл. 124, ал. 1 от Закона 

за устройство на територията, за изработване на общ устройствен план 

на Община Струмяни. 

5. С Решение № 318 от Протокол № 36/29.03.2018г. на основание 

чл.124а,ал.1от Закона за устройство на територията/ЗУТ/и чл.21,ал.1 

,т.11 от ЗМСМА, се прие частично изменение на ПУП-,План за  

регулация/ ПР/   в  обхват ПИ  217,218,219 ,229  и1126,кв.20  ,отредени 
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за Детски  дом и Детски ясли“по ПУП на с.Струмяни ,одобрен със 

Заповед №332от 1967год. 

 

 

 

ІХ. Предоставяне на  имот по реда на § 27, ал.2 от 

ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ 

 
1. С Решение № 315 от Протокол № 36/29.03.2018г. 

2. С Решение № 316 от Протокол № 36/29.03.2018г. 

3. С Решение № 317 от Протокол № 36/29.03.2018г. 

 

 

X. Други 

 
1. С Решение №295 от Протокол № 33/ 25.01.2018г. 

2. С Решение №297 от Протокол № 33/ 25.01.2018г. 

3. С Решение №299 от Протокол № 33/ 25.01.2018г. 

4. С Решение №302 от Протокол № 34/ 16.02.2018г. 

5. С Решение №308 от Протокол № 34/ 16.02.2018г. 

6. С Решение №309 от Протокол № 34/ 16.02.2018г. 

7. С Решение №319 от Протокол № 36/ 29.03.2018г. 

8. С Решение №324 от Протокол № 37/ 26.04.2018г. 

9. С Решение №332 от Протокол № 37/ 26.04.2018г. 

10. С Решение №333 от Протокол № 37/ 26.04.2018г. 

11. С Решение №348 от Протокол № 39/ 28.06.2018г. 

12. С Решение №351 от Протокол № 39/ 28.06.2018г. 

 

      Уважаеми дами и господа общински съветници,  

     Като председател на ОбС Струмяни,  през   настоящия мандат съм се старала да 

реагирам адекватно и компетентно при организацията и провеждането на заседанията 

през отчетения период, установявайки дух на уважение, толерантност и  диалогичност  

в работата ни , ръководейки се от интересите на  жителите на община Струмяни. 

     Общинските съветници  работиха конструктивно и  отговорно, показвайки активно 

отношение към  решаване на проблемите на общината. Надявам се да запазим този стил 

на работа и в бъдеще. 

    Усилията ми ще бъдат да работим  в посока градивност, диалог и самокритичност ,  в 

изпълнение на задълженията  ни  на отговорни публични личности пред нашите 

избиратели и да отговорим на техните очаквания. 

 

С уважение: 

ЗЛАТКА ЯНЕВСКА 

/Председател на ОбС Струмяни/ 


