ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Струмяни
за периода 01.06.2016 година до 31.12.2016 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
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структура и на Комисията по бюджет, финанси и контрол по изпълнение на
решенията на ОбС Струмяни;
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 60 решения:

Останалите решения са в следните направления:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Решения, касаещи нормативни актове – 2 / две /;
Решения, касаещи бюджета на общината – 5 / пет /;
Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 2 / две /;
Решения, касаещи общинската собственост – 11 / единадесет /;
Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 8 /осем/
Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 4 / четири /;
Решения, касаещи приемане на отчет – 3 / три /;
Решения, касаещи одобрение на ПУП – 4 /четири/;
Решения, касаещи предоставяне на
имот съгласно чл.45ж, ал.2 от
ППЗСПЗЗ – 14 / четиринадесет /;
Други – 7 / седем /.
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I. Нормативни актове
1. С Решение № 147 от Протокол № 17/24.11.2016г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
7 от ЗМСМА , се прие допълнение в “Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни”.
2. С Решение № 148 от Протокол № 17/24.11.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
7 от ЗМСМА, се прие допълнение в “Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Струмяни”.

II. Бюджет
1. С Решение № 120 от Протокол № 12/30.06.2016г. на основание чл.21, ал.1, т.10
от ЗМСМА и на основание чл.130д, ал.3, 4 и 5 от Закона за публичните финанси,
се прие предложение относно откриване на процедура за финансово
оздравяване.
2. С Решение № 121 от Протокол № 12/30.06.2016г. на основание Постановление
№ 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2016 г.; чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, се прие Списък с пътуващи
служители и работници в Дома за възрастни хора с психични разстройства с.
Раздол за 2016 година.
3. С Решение № 133 от Протокол № 14/26.08.2016г. на основание чл.130б (2);
чл.130д (2), (3), (4) и (5) от Закон за публичните финанси (изм. и доп.ДВ
бр.43/07.06.2016г.); чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, си прие предложение относно
приемане на план за финансово оздравяване на община Струмяни.
4. С Решение № 143 от Протокол № 16/21.10.2016г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 10
от ЗМСМА и на основание чл. 13, във връзка с чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг и във връзка с осигуряване на необходимо финансиране,
Общински съвет – Струмяни дава съгласие за кандидатстване пред
„Интернешънъл Асет Банк“ АД за поемане на общински дълг при условията на
чл. 3, т. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг с цел покриване на
временен недостиг на парични средства, свързани с текущи плащания на
Общината.
5. С Решение № 146 от Протокол № 17/24.11.2016г. на основание § 1 от Наредбата
за изменение на Наредба № 1от 2014 г.за условията и реда за възстановяване на
част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини,
училищата и обслужващите звена /ДВ, бр. 46 от 2014 г./; чл. 21, ал. 1 т. 6 от
ЗМСМА, се прие актуализирания списък с пътуващи служители в СУ „Св.
Паисий Хилендарски“ с.Микрево и ОДЗ „Патиланци“ с.Микрево за 2016 година.

III. Образование, култура и социални дейности
1. С Решение № 118 от Протокол № 12/30.06.2016г., на основание чл.21, ал.2 и
във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание чл.11 „а“, ал.2 и 3 от Наредба
№7/29.12.2000г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
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градини и обслужващите звена, се прие училищната мрежа на общината за
учебната 2016/2017 година.
2. С Решение № 119 от Протокол № 12/30.06.2016г., на основание чл.21,ал.2 и
във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, се прие СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево да бъде
включено в списъка на средищните училища в община Струмяни за учебната
2016/2017 година.

IV. Общинска собственост
1. С Решение № 122 от Протокол № 12/30.06.2016г. 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 предложение относно безвъзмездно прехвърляне в
собственост на държавата - части от общински поземлени имоти в землищата на
селата Илинденци и Микрево засягащи строителството на обект: Автомагистрала
„Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624.
2. С Решение № 123 от Протокол № 13/28.07.2016г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 54б, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество , се прие предложение относно одобряване
на пазарна оценка изготвена от независим оценител за продажба на УПИ ХХХІ с
пл. № 781, находящ се в квартал 58 по ПУП на село Микрево – представляващ
частна общинска собственост, в който имот има законно построена жилищна
сграда.
3. С Решение № 131 от Протокол № 13/28.07.2016г., 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. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество , се прие предложение относно продажба на
втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 122 кв. м.,
находяща се в УПИ VІІІ /осми/ с пл. № 33 в квартал 6 по ПУП на село Драката,
община Струмяни.
4. С Решение № 132 от Протокол № 13/28.07.2016г., 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 предложение относно
безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата - общински
поземлени имоти, находящи се в строителните граници на селата
Микрево и Струмяни, засягащи строителството на обект:
Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3 с обхват от к м 397+600 до км
420+624.
5. С Решение № 141 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 6 от Закона за общинската собственост,
чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинското имущество и чл. 22 т. 2.1. от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Струмяни, се прие предложение относно отдаване под наем, без търг или конкурс
на лекарски кабинети, находящи се в сгради представляващи – частна общинска
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собственост в селата Илинденци, Струмяни и Микрево, на основание чл.14, ал.6 от
Закона за общинската собственост.
6. С Решение № 154 от Протокол № 16/24.11.2016г., 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. 46 и чл. 47 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 отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския
поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се в землищата
на селата Кърпелево и Добри Лаки, община Струмяни.
7. С Решение № 155 от Протокол № 16/24.11.2016г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, се прие продажба на имот – частна
общинска собственост, представляващи ПИ № 1129, находящи се в одобрения
околовръстен полигон на село Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
8. С Решение № 159 от Протокол № 18/23.12.2016 г., 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. 46 и чл. 47 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
от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящ се в
землището на село Илинденци, община Струмяни.
9. С Решение № 162 от Протокол № 18/23.12.2016 г., 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 изменение в Решение №493 от Протокол №35 / 30.04.2014 год. на
Общински съвет Струмяни.
10. С Решение № 165 от Протокол № 18/23.12.2016 г., на основание чл.71, ал.6, т.1 от
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и чл.111, ал.4, т.2 от Закона за горите, се прие
предложение относно ползване на дървесина от поземлени имоти- горски
територии, собственост на община Струмяни за 2016 година.
11. С Решение № 166 от Протокол № 18/23.12.2016 г., на основание чл.4, ал.3 от
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, се прие предложение относно ползване на дървесина
от поземлени имоти- горски територии, собственост на община Струмяни за 2017
година.

V. Програми, стратегии и планове.
1. С Решение № 124 от Протокол № 13/28.07.2016г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

прие актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2016 година.
С Решение № 140 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2016
година.
С Решение № 142 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл.21, ал.1, т.12
и ал.2 от ЗМСМА и чл.24 от Закон за регионалното развитие, се прие
предложение относно допълнение към Общински план за развитие на община
Струмяни за 2014-2020 година.
С Решение № 144 от Протокол № 16/21.10.2016г. на основание чл.7, ал.4 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии и ползването на недървесни горски продукти, се прие предложение
относно одобряване на годишен план за 2017 год., за ползване на дървесина от
поземлени имоти – горски територии, собственост на община Струмяни.
С Решение № 149 от Протокол № 17/24.11.2016г. на основание чл.26а, т.1 и
т.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни за 2017 год.
С Решение № 150 от Протокол № 17/24.11.2016г. на основание чл.26а, т.1 и
т.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Братя Миладинови – 1936“ с.Микрево за 2017 год.
С Решение № 151 от Протокол № 17/24.11.2016г. на основание чл.26а, т.1 и
т.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма за
развитие на читалищната дейност на НЧ „Климент Охридски – 1920“
с.Илинденци за 2017 год.
С Решение № 153 от Протокол № 16/24.11.2016г., 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 Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2016 година.

VІ. Кандидатстване по проекти
1. С Решение № 135 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл.17, т.1 от
Наредба №12 от 25 юли 2016 год. и Приложение №10 към чл.35, ал.1 от
същата наредба, раздел ІІІ. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т.12 и т.13 във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, се прие предложение относно кандидатстване на
Община Струмяни за финансиране с проект „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура
на територията на Община Струмяни“.
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2. С Решение № 136 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл. 17, т. 1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016г. и Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 от
същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, се прие предложение относно кандидатстване на
Община Струмяни за финансиране с проект „Реконструкция и рехабилитация
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях на територията на Община Струмяни“.
3. С Решение № 137 от Протокол № 15/29.09.2016 г., на основание чл. 17, т. 1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016г. и Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 от
същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, се прие предложение относно кандидатстване на
Община Струмяни за финансиране с проект „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи общински пътища на територията на Община Струмяни“.
4. С Решение № 158 от Протокол № 18/23.12.2016 г., на основание чл.21, ал.1
т.8 и във връзка с ал.2 на чл.21, чл.59 и сл. от ЗМСМА, се прие предложение
относно кандидатстване на община Струмяни с проектно предложение
„Активен живот“ по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”
на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

VIІ. Отчети
VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП
1. С Решение № 134 от Протокол № 14/26.08.2016г. на основание чл.21, ал. 1, т.
8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а ,ал.1 и ал.5 от ЗУТ , се прие
предложение относно Заявление с вх.№ 05 00 43 от 25.08.2016год. от
Агенция пътна инфраструктора за частично изменение на Подробен
устройствен план –План за Регулация за елементите на техническата
инфраструктора при изграждане на АМ“Струма“,Лот 3.3 за д опускане
изработването на проект за ЧИ на ПУП –ПР на УПИ I -1136 , кв.81
отреден за „Спортни нужди“ ,УПИ III-1129,кв.81отреден за
АМ“Струма“ЛОТ 3.3 и ПУР от от.18 до от 22 по ПУП на с.Микрево по
одобрен със Заповед № 87от 1994год.,община Струмяни ,облас т
Благоевград,Заповед 30-20 от 09.07.2015год.е одобрен проект за ЧИ на
ПР за УПИ I кв.81и Заповед № 3-275 от 20.07.2016год на кмета на
община Струмяни за допълване на кадастралния план на кв.81
с.Микрево
засягащи строителството на обект: Автомагистрала
„Струма“, Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624.
2. С Решение № 139 от Протокол № 15/29.09.2016г. на основание чл. 21, ал.1, т.
11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 10 от
Протокол № 1 от 25.05.2016 г. на ЕСУТ, се прие предложение относно
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одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за
застрояване / за имот № 007132 в землището на с.Гореме, община
Струмяни.
3. С Решение № 145 от Протокол № 17/24.11.2016г. на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, във връзка с §8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ /
Закона за устройство на територията/ , се прие предложение относно
подадено заявление с вх. № 94-00-808/26. 04. 2016 год. от Митко
Стоилов Воденичарски с искане за одобряване на Задание за
проектиране на Подробен устройствен план-частично изменение на
План за регулация /ПУП-ЧИ на ПР/ в обхват: УПИ VI-134, кв.5 и УПИ
VII-134, кв.5 одобрен със Заповед № 308 от 1985 год. ПУП на с.
Драката, община Струмяни, област Благоевград и частично изменение
на план за улична регулация/ПУП-ПУР/- изменение на улица с ок15ок21-ок22-ок40.

ІХ. Предоставяне на имот съгласно чл.45ж, ал.2
от ППЗСПЗЗ
1. С Решение № 113 от Протокол № 12/30.06.2016г.
2. С Решение № 114 от Протокол № 12/30.06.2016г.
3. С Решение № 115 от Протокол № 12/30.06.2016г.
4. С Решение № 116 от Протокол № 12/30.06.2016г.
5. С Решение № 117 от Протокол № 12/30.06.2016г.
6. С Решение № 125 от Протокол № 13/28.07.2016г.
7. С Решение № 126 от Протокол № 13/28.07.2016г.
8. С Решение № 127 от Протокол № 13/28.07.2016г.
9. С Решение № 128 от Протокол № 13/28.07.2016г.
10. С Решение № 129 от Протокол № 13/28.07.2016г.
11. С Решение № 156 от Протокол № 16/24.11.2016г.
12. С Решение № 157 от Протокол № 16/24.11.2016г.
13. С Решение № 160 от Протокол № 18/23.12.2016 г.
14. С Решение № 161 от Протокол № 18/23.12.2016 г.

X. Други
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С Решение №107 от Протокол № 12/ 30.06.2016г.
С Решение №108 от Протокол № 12/ 30.06.2016г.
С Решение №109 от Протокол № 12/ 30.06.2016г.
С Решение № 138 от Протокол № 15/29.09.2016 г.
С Решение № 152 от Протокол № 16/24.11.2016г.
С Решение № 163 от Протокол № 18/23.12.2016 г.
С Решение № 164 от Протокол № 18/23.12.2016 г.
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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/
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