
Решение № 216 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

с 9 – за, против – 3, възд.се – 1, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни допуска до конкурс за управител  на „ВиК – Стримон” 
ООД  кандидатурата на  Васил Атанасов Димитров. 
 

Решение № 217 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

с 11 – за, против – 1, възд.се – 1, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши  избора за управител на  „ВиК – Стримон”ООД да 
се проведе чрез тайно гласуване. 
 

Решение № 218 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши комисията по избор на управител на „ВиК – 
Стримон”ООД да бъде в следния състав: 

1. Любомир Бакалов; 
2. Кирил Укев; 
3. Лиляна Велкова. 

 
Решение № 219 

от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

на основание чл. 89, ал.1 от Правилника  за организацията и дейността на общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с 7 – за, 
против – 6, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни избира за управител на  „ВиК – Стримон” ООД  - Васил 
Атанасов Димитров. 
 

Решение  № 220 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА с 10  – за, против – 1 , възд.се –1, ОбС реши  
 

Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да 
кандидатства за финансиране по Мярка 321 „Основни услуги на населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 
2013г. с обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Илинденци и 
доизграждане на канализационната мрежа в с.Илинденци и с.Струмяни”. Заложените 
дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на 
община Струмяни 2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота на гражданите на 
община Струмяни чрез подобряване и развитие на техническата и социалната 
инфраструктура, като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване 
на бизнес – средата и повишаване възможностите за реализация на младите хора 



Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 
следните мерки от Приоритет 3 на Плана за развитие на общината: 

Цел 3.1. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата 
инфраструктура в съответствие с европейските стандарти  

Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в 
населените места в общината 

В рамките на тази мярка са предвидени действия за изграждане на 
канализационна мрежа в населените места в община Струмяни, изграждане на 
отводнителни мрежи в по-големите населени места и малки пречиствателни станции. 
На територията на община Струмяни има частично изградена канализационна мрежа 
(около 60 %) от смесен тип в по-големите села Струмяни, Микрево и Илинденци. 
Използваемостта и е около 50 %. Останалите населени места не са канализирани. 
Липсата на отводнителни мрежи на дъждовните води е особен проблем за някои 
населени места.  

Водопроводната мрежа е строена в средата на миналия век. Все още някои 
населени места са със затруднено водоснабдяване. 98 % от мрежата е от етернитови 
тръби, които са амортизирани. Общата дължина на водопроводната мрежа е около 200 
000 м. 

Предвидени са действия през целия период на плана за поддържане на 
естествените водоизточници, изграждане на две пречиствателни станции за питейна 
вода, рехабилитация на водопроводна мрежа и подмяна с РРЕ тръби. 

Очаквани резултати: 
Подобрено качество за живот в населените места в община Струмяни; 
Подобрена екологична обстановка; 
Подобрена сигурност на населението при бедствия; 
Намаляване загубите на вода; 
Подобряване качеството на питейната вода. 
Индикатори: 
Изградени отводнителни мрежи в Струмяни, Микрево, Илинденци, Драката, 

Каменица и Г.Крушица – поетапно през целия период; 
Изградена вътрешна напоителна система в с.Микрево – 2007-2009г; 
Доизградена канализационна мрежа в населените места – Струмяни, Микрево, 

Илинденци, Драката, Каменица и Г.Крушица - поетапно през целия период; 
Изградени пречиствателни станции за отпадни води в с.Струмяни, Микрево и 

Илинденци – 2008 – 2013г; 
Поддържани 44 естествени водоизточника – за целия период; 
Изградени пречиствателни станции за питейна вода – два броя за периода 2007-

2013г. 
Рехабилитирана водопроводна мрежа – 200 000 м. за целия период; 

Изграден водопровод – Гореме, Никудин, Раздол, между Микрево и Каменица и 
„Бероняк” -  Илинденци. 

Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 
внесе проекта за одобрение”.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Решение № 221 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 10 – за, против – 2, възд.се – 0, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да 
кандидатства за финансиране по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ :   BG161РО001/4.1-02/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на 
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища” с проект : 
“Възстановяване, укрепване и отводняване на улици в селата – Микрево, Струмяни и 
Илинденци” 

като упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и 
внесе проекта за одобрение”.  
 

Решение № 222 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети и изменения в Закона за 
общинските бюджети с 10– за, против –0 , възд.се – 2, ОбС реши  

 
Общински съвет Струмяни приема актуализация в Наредбата за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Струмяни, както следва: 
І.В Раздел ІІІ- Съставяне на проект на общинския бюджет, в чл.19, ал.1 се 

добавя: 
Нова точка 7. Предложенията на местната общност чрез консултации, срещи и 
публични обсъждания; 
Нова точка 8. Предложенията на кметовете на кметства, кметски наместници и 
ръководителите на бюджетните звена; 
Нова точка 9. Задълженията по финансиране на общинския дълг; 
Нова точка 10. Разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата, 
финансирани чрез общинския бюджет; 
Нова точка 11. Информацията от Министерството на финансите за очакваните 
постъпления от държавните трансфери от централния бюджет; 
Нова точка 12. Задълженията по национални и регионални програми и проекти. 
 В чл.28 се създава нова алинея /3/ - В разходната част на общинския бюджет 
общинският съвет определя бюджетните кредити за финансиране на текущи и 
капиталови разходи в местните дейности, разпределя по видове дейности и параграфи 
средствата на делегираните от държавата дейности в съответствие със стандартите, 
както и разходите за лихви, такси и комисиони по обслужването на общинския дълг. 

ІІ.В Раздел V, в чл.42,било „Събирането на приходите от местните такси и 
цените на услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община 
Струмяни”, става „Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в 
общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни” 

ІІІ. Нов Раздел ІХ – Взаимоотношения на общинския бюджет с централния 
бюджет 



Чл.74., ал.1 Взаимоотношенията на общинския бюджет с централния бюджет се 
осъществяват чрез трансфери от централния бюджет, които включват: 

1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; 
2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности; 
3. Целева субсидия за капиталови разходи, включително и делегираните от 

държавата дейности; 
4. Целева субсидия за провеждането на държавната политика за развитието на 

общината и за изпълнение на национални, регионални и международни 
програми и проекти и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския 
съюз; 

5. Финансови компенсации от държавата; 
6. Субвенции; 
7. Безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за 

данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти 
и програми, финансирани от Европейския съюз; 

8. Временни безлихвени заеми от централния бюджет при временен недостиг на 
средства по общинския бюджет. 

Ал.2. Държавата финансира делегираните на общината държавни дейности с обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности. 
Ал.3. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 
бюджетните кредити за финансиране на тези дейности, определени по стандарти за 
финансиране на държавни дейности, в размер  определен със закона за държавния 
бюджет за съответната година; 
Ал.4. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да 
осигури минимално равнище на местните услуги в общината. 
Ал.5. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и критериите за 
нейното разпределение  се определят съвместно от министъра на финансите и 
НСОРБ; 
Ал.6. Видът и размерът на бюджетните взаимоотношения между централния 
бюджет и общинския бюджет се определят със закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година. 
Чл.75. Ал.1. Трансферите на общината за делегираните от държавата дейности се 
предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер 1/3 от 
тримесечното разпределение на съответните разходи 
Ал.2. Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи. 
Ал.3. Субсидиите от централния бюджет за делегираните от държавата дейности не 
могат да се ползват като източник на средства за възстановяване на надвнесени 
данъци в общината за минали периоди; 
Ал.4. Сметната палата упражнява контрол по изпълнението на  финансовите 
взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината. 

 
 

Решение № 223 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

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

Общински съвет  Струмяни избира временна комисия за изработване на 
становище по искането на представителите от село Вракуповица в следния състав: 

1. Представител на Общински съвет Струмяни - Борис Стоянов; 
2. Представител на Общинска администрация Струмяни - Десислава Везенкова; 



3. Представител на Държавно горско стопанство Струмяни; 
4. Представител на Общинска служба „Земеделие и гори”; 
5. Представител на инициативния комитет; 
6. Кметски наместник на село Вракуповица 
7. Кметски наместник на село Гореме; 
8. Кметски наместник на село Горна Крушица; 
9. Кметски наместник на село Кърпелево. 

 
Решение № 224 

от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се –0 , ОбС 
реши  
 

Общински съвет  Струмяни реши да препрати по компетентност молбата на 
жителите на село Драката, община Струмяни до Областно пътно управление 
Благоевград и Общинска администрация Струмяни. 
 

Решение № 225 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 0 – за, против – 8 , възд.се – 4 , ОбС 
реши  
 

Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Църковното 
настоятелство село Раздол.  
 

Решение № 226 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.11.2009г., Протокол №28 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
Общински съвет  Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 

размер на 200.00 /двеста/ лева на Йордана Костадинова Чорбаджийска и Иван 
Димитров Чорбаджийски от село Каменица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


