ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
ОТЧЕТ

от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни задейността на
Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2010 година – 31.12.2010 година.

Общинският съвет е орган на местнотосамоуправление, който се избира от
жителите на общината по ред определен отзакона за местното самоуправление и местната
администрация. Чрез органите на местната власт населението наобщината осъществява
представително местно самоуправление. Замандат 2007 – 2011 година са избрани 13
общински съветника, чийто функции саразпределени в шест постоянни комисии съгласно
Правилника за организацията,дейността и взаимодействието с общинска администрация
по следния начин:
1. Кирил Укев - Коалиция ”Успех за общинаСтрумяни”- Председател на общински
съвет Струмяни и член на Комисията пообразование, култура, спорт и социални дейности
и Комисията за извършване напроверки за установяване и предотвратяване на конфликт на
интереси съгласно Законаза предотвратяване и разриване на конфликт на интереси.
2. Румен Георгиев - Евророма - Зам. председател наОбщински съвет Струмяни,
Председател на Комисията по проекти, програми, наредбии структура, член на Комисията
по земеделие, гори, екология и Комисията побюджет, финанси и контрол по изпълнение
решенията на ОбС.
3. Кирил Писков - Коалиция ”Успех за общинаСтрумяни” - Зам. председател на
ОбС и член на Комисията по земеделие, гори,екология;
4. Борислав Чиликов – РЗС - Председател наКомисията по строителство,
градоустройство и общинска собственост и член наКомисията по проекти, програми,
наредби и структура;
5. Ботьо Пенев - Коалиция ”Успех за общинаСтрумяни” - Председател на
Комисията за извършване на проверки за установяванеи предотвратяване на конфликт на
интереси съгласно закона за предотвратяване иразриване на конфликт на интереси и член
на Комисията по образование, култура,спорт и социални дейности;
6. Борис Стоянов – РЗС – Член на Комисията поземеделие, гори, екология,
Комисията по строителство, градоустройство иобщинска собственост;
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7. Керана Стойкова - Коалиция ”Успех за общинаСтрумяни” - Председател на
Комисията побюджет, финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС и член на
Комисията поземеделие, гори, екология;
8. Лиляна Велкова – БСП - Председател на Комисиятапо образование, култура,
спорт и социални дейности и член Комисията заизвършване на проверки за установяване и
предотвратяване на конфликт наинтереси съгласно закона за предотвратяване и разриване
на конфликт наинтереси;
9. Найден Димитров – Евророма – Член на Комисиятапо образование, култура,
спорт и социални дейности и член на Комисията по строителство, градоустройство
иобщинска собственост;
10. Страхил Димитров - Коалиция ”Успех за общинаСтрумяни” – Член на
Комисията по бюджет,финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС и член на
Комисията попроекти, програми, наредби и структура;
11. Красимир Митрев – РЗС - Член на Комисията побюджет, финанси и контрол по
изпълнение решенията на ОбС;
12. Любомир Бакалов – БСП - Председател наКомисията по земеделие, гори,
екология, член на Комисията по строителство,градоустройство и общинска собственост и
член на Комисията по бюджет, финанси иконтрол по изпълнение решенията на ОбС;
13. Славчо Димев – Евророма - Член на Комисията попроекти, програми, наредби и
структура и член на Комисията по образование,култура, спорт и социални дейности.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация е приет
„Правилникза организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии
ивзаимодействието му с общинската администрация”, който регламентира
правата,задълженията и координацията между общински съвет и общинска
администрация.
При извършване на дейността си общински съветиздава различни по видове и
правна същност актове – правилници, наредби,инструкции, решения, декларации и
обръщения. Те могат да бъдат класифицирани повидове според различни критерии.
Според това дали имат правно действие актоветесе подразделят на правни актове и актове,
които нямат правен характер. Отвтория вид са актове с политически характер декларации, обръщения и др., актовете по чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА –стратегии,
прогнози, програми и планове за развитие на общините. Сверите надейност, които
регулират актовете на общински съвет, са сферата на дейност, вкойто се осъществява
местното самоуправление. Те са изброени в чл.17 от ЗМСМА имогат да бъдат обособени в
две основи групи. Първата група обхващат дейностите,свързани с функционирането на
общината като юридическо лице и на органите наместна власт, именно общинското
имущество, общинските финанси, данъци и такси,общинската администрация. Втората
2
Област Благоевград; тел./факс: 07434/30-60, тел: 31-05, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

група актове обхващат дейностите , насоченикъм подобряване живота на хората в
общината.
За посочения период са проведени шест заседания. Взети са 46 решения. От които
има четири върнати за преразглеждане:
1. С Заповед № ОА – 486/ 27.08.2010г. се връща за преразглеждане Решение №306 от
Протокол № 38/19.08.2010г. на Общински съвет Струмяни, касаещоприемането на
актуализирания бюджет на Община Струмяни.
2. С Заповед № ОА – 489/ 31.08.2010г. се връща за преразглеждане Решение № 308 от
Протокол № 38/19.08.2010г. на Общински съвет Струмяни,касаещо кандидатстване на
фондация „Арт център – Илинденци” по Програмата заразвитие на селските райони.
3. С Заповед №ОА – 489/ 31.08.2010г. се връща за преразглеждане Решение № 309 от
Протокол № 38/19.08.2010г.на Общински съвет Струмяни, касаещо разпореждане с
общинско имущество.
4. С Заповед №ОА – 489/ 31.08.2010г. се връща за преразглеждане Решение № 310 от
Протокол № 38/19.08.2010г. на Общински съвет Струмяни,касаещо одобряване на ПУП .
Взетите решения са в следнитенаправления:
1. Решения касаещи нормативни актове – единадесета решения;
2. Решения касаещи бюджета на общината – три решения;
3. Решения касаещи образованието – две решение;
4. Решения касаещи кандидатстването по програми – седем решения;
5. Решения касаещи общинската собственост – три решения;
6. Касаещи приемането на ПУП – две решения;
7. Решения касаещи конституирането на ОбС Струмяни – три решения;
8. Касаещи приемането на отчети –две решения;
9. Други – тринадесет решения.

Нормативни актове:
С Решение № 301 от Протокол № 37/15.07.2010г. на основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА,
се актуализира Общинския план за защита при бедствия в общинаСтрумяни.
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С Решение № 304 от Протокол № 37/15.07.2010г. на основание чл.21, ал.3 и чл.21, ал.1, т.1
от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет,
неговите комисиии взаимодействието му с общинска администрация се актуализира
Правилника за организациятаи дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието
му общинскаадминистрация;
С Решение № 298 от Протокол № 37/15.07.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА, се приемат Правила за взаимодейства между Община Струмяни и НПОв Община
Струмяни;
С Решение № 313 от Протокол № 39/16.09.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.1, т.7 от ЗОС и чл.8, ал.1 от Наредбата зареда придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост и визпълнение на Заповед №ОА –
489/ 31.08.2010г. на Областния управител сеизвършва корекция в Програмата за
управление и разпореждане с имоти – общинскасобственост в община Струмяни през
2010год.
С Решение № 321 от Протокол № 40/21.10.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.12 и ал.2 от
ЗМСМА и чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност се приемаОбщинска програма за
енергийна ефективност на община Струмяни 2010-2013г.
С Решение № 320 от Протокол № 40/21.10.2010г. на основание чл. 21, ал.2 отЗМСМА и
чл.5, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Струмянивъв връзка с
Решение № 238 от Протокол І 30/20.01.2010г. се утвърждаваПравилник за организацията и
дейността на звеното „Общинска полиция” към общинаСтрумяни.
С Решение № 319 от Протокол № 40/21.10.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.12 и ал.2 от
ЗМСМА и чл.10 от Закона за туризма се прима:
- Програма за развитие на туризма в общинаСтрумяни 2010 – 2013г.;
- План за реализация към Програмата за развитие нана туризма в община Струмяни
2010 – 2013г.;
С Решение № 327 от Протокол № 41/15.12.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА и чл.36а, ал.3 отПравилника за приложение на закона за социалното подпомагане
се приеДоклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
вобщина Струмяни.
С Решение № 328 от Протокол № 41/15.12.2010г. на основание чл. 21, ал.1 отЗМСМА и
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища се прие програма задейността на читалищата
на територията на община Струмяни през 2011год.
С Решение № 329 от Протокол № 41/15.12.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната средасе прие Отчет за
изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда”2006г. – 2010г.
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С Решение № 330 от Протокол № 41/15.12.2010г. на основание чл. 21, ал.1,т.12 от ЗМСМА
и чл.21, ал.1, т.1 от закона за закрила на детето и чл.3 отправилника за приложение на
закона за закрила на детето се прие Общинскапрограма за закрила на детето за 2010год.
Бюджет:
С Решение № 306 от Протокол № 38/19.08.2010 година бе приет актуализирания бюджета
на община Струмяни за 2011 година и сРешение № 311 от Протокол № 39/16.09.2010г. се
потвърждава Решение № 306.
С Решение № 305 от Протокол № 38/19.08.2010 година бе прието изпълнениетона бюджета
по приходната и разходната част за 2010 година.
С Решение № 325 от Протокол №40/21.10.2010 година бе утвърдени списъци за
транспортни разходи по бюджета наобщина Струмяни за 2011г.

Образование:
С Решение № 307/19.08.2010г. на основание чл.11 „а”, ал.2 и з от Наредба №7 за
определяне броя на паралелките игрупите и броя на учениците и децата в паралелките и в
групите на училищата,детските градини и обслужващите звена е приета училищната
мрежа на общината заучебната 2010/2011г.
С Решение № 316/16.09.2010г. Общински съвет Струмяни изменя свое Решение №307 от
Протокол № 38/19.082010г.
Кандидатстванепо програми:
С Решение № 308 от Протокол № 38/19.08.2010г., Решения № 317, 318 отПротокол №
39/16.09.2010г., Решения № 322, 323, 324, 326 от Протокол № 40/21.10.2010г.,Общински
съвет дава съгласие община Струмяни да кандидатства по програми зафинансиране.
Общинскасобственост:
Решение № 309 от Протокол № 38/19.08.2010г.;
Решение № 314 от Протокол № 39/16.09.2010г.,
Решение № 324 от Протокол № 40/21.10.2010г.,
Касаещи приемането на ПУП
Решения № 310 от Протокол № 38/19.08.2010г.;
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Решение № 315 от Протокол № 39/16.09.2010г.
Касаещи конституирането на ОбС Струмяни
Решение № 294 от Протокол № 36/24.06.2010г.;
Решение № 303 от Протокол № 37/15.07.2010г.;
Решение № 304 от Протокол № 37/15.07.2010г.;
Касаещи приемането на отчети:
Решение № 297 от Протокол № 37/15.07.2010г.;
Решение № 329 от Протокол № 41/15.12.2010г.;

С Решение № 300 от Протокол №37/15.07.2010г.Общински съвет Струмяни дава съгласие
община Струмяни да предприеме действие поучредяване на регионално сдружение за
управление на отпадъците на териториятана общините Сандански, Струмяни и Кресна и
вземе участие в него.
С Решение № 299 от Протокол № 37/15.07.2010г. попредложение на кмета на село
Микрево Общински съвет Струмяни преименува четириот улиците в село Микрево.
Смятам, че настоящия общински съвет в своятакомпетентност управлява общината
отговорно и успешно. Общинските съветниципоемат своята отговорност в съответствие
със закона за местно самоуправление иместна администрация. Общината има ограничени
ресурси, но в същото време добривъзможности да развие сектора на стопанския живот,
който да осигури по-добърживот за жителите на общината. Решенията в тази връзка се
гласуват с мнозинствои се съгласуват с Общинска администрация. Липсват политически
елементи привземането на решения, защото проблемите имат приоритет, тяхното
решаване е в посока развитие и осигуряване на подобър живот за хората в община
Струмяни.
Какво предстои:
1. Промени в броя и структурата на постояннитекомисии към Общински съвет.
2. Доусъвършенстване на нормативната база(наредби, правилници) за управлението на
общината съобразно действащите закони;
3. Стремеж на общински съвет и общинска администрация за привличане средства
отоперативните програми и други източници за подобряване инфраструктурата
наобщината и битово-комуналното обслужване;
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4. Стимулиране на инициативи за развитие надуховните и социалните дейности в
общината;
5. Популяризиране дейността на Общински съвет иОбщинска администрация;

С уважение,
Председател на ОбС:
Кирил Укев
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