
Решение № 319 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.10, ал.1 от Закона за туризма с 10 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС  реши 
 

Общински съвет Струмяни приема:  
1.  Програма за развитие на туризма в община Струмяни 2010 – 2013г.; 
2.  План за реализация към Програмата за развитие на туризма в община Струмяни 

2010 – 2013г. 
             Приложение № 1 към Решение № 319 от Протокол № 40/21.10.2010 година. 
 
 
 

Решение № 320 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Струмяни във връзка с Решение № 238 от Протокол № 
30/20.01.2010г. на Общински съвет Струмяни с 10 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 

 
 

Общински съвет Струмяни утвърждава Правилник за организацията и дейността на звеното 
„Общинска полиция” към община Струмяни. 
         Приложение № 2 към Решение № 320 от Протокол № 40/21.10.2010 година. 
 

Решение № 321 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.11, ал.1 от Закона за енергийната ефективност с 10 – за, против – 0, възд.се – 0 
, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни приема Общинска програма за енергийна ефективност на 
община Струмяни 2010-2013г.  

Приложение № 3 към Решение № 321 от Протокол № 40/21.10.2010 година. 
 

 
Решение № 322 

от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 
 

на основание чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА с 10 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 
Общински съвет Струмяни потвърждава, че заложените  дейности, свързани с 

инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в проект “Слънцето в община Струмяни 
– неизчерпаем източник на електрическа енергия”, с който ще се кандидатства по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г, Мярка 321 “Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” отговарят на Общинската програма за енергийна ефективност на 
община Струмяни 2010-2013г. 
 



 
 

Решение № 323 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от ЗМСМА 11 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
1.Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да участва като 

партньор в Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос I 
„Добро управление” Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване 
и провеждане на политики” Бюджетна линия ВG051РО002/10/1.3-04 с бенефициент Областна 
администрация Благоевград. 

2.Одобрява Споразумение за сътрудничество  /Приложение № 4 към Решение № 323 от 
Протокол № 40/21.10.2010 година /. 

3.Възлага на кмета на общината да подпише споразумение за общинско сътрудничество във 
връзка с реализация на дейностите по проекта. 
 

Решение № 324 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ Поземлен имот № 4 с площ 265 кв.м.,ведно с двуетажна масивна сграда със 
застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. и Разгърната застроена площ /РЗП/ от 160 кв.м. в с. Гореме, 
община Струмяни, област Благоевград.  

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: 
Поземлен имот № 4 /четвърти/ с обща площ от 265 кв. м. /двеста шестдесет и пет квадратни метра/ 
ведно с построена върху същият имот сграда – масивна на два етажа със застроена площ от 80  
кв.м. /осемдесет квадратни метра/, находящ се в  застроителния /околовръстен / полигон на с. 
Гореме, която е на стойност 1 660,00 лв. /хиляда шестстотин и шестдесет лева/. 

3. Продажбата да се извърши чрез търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет 
Струмяни. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 1 660,00 лева /хиляда шестстотин и 
шестдесет лева/. 

5. Възлага на Кмета на Община Струмяни да организира и проведе търга, след което да 
сключи договор за продажба със спечелилия участник. 
 

Приложение:   
1. Акт за частна общинска собственост № 737/21.07.2008 год. – ксерокопие; 
2. Пазарна оценка от независим лицензиран оценител - ксерокопие; 
3. Геодезическо заснемане на имота - ксерокопие. 

 
 

Решение № 325 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 



 
на основание чл.30, ал.2 от ПМС № 324 от 30.12.2009г. за изпълнението на държавния 

бюджет  на Република България за 2010г., с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

          Общински съвет Струмяни утвърждава списъци за транспортни разходи по бюджета на 
Община Струмяни за 2010 година, както следва: 

I. На пътуващите учители в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с.Микрево със следните имена 
и местоживеене: 

1. Симо Йосифов Паров – гр.Сандански; 
2. Петър Аспарухов Христов – гр.Сандански; 
3. Весела Иванова Тасева – гр.Сандански; 
4. Илия Ангелов Ангелов – гр.Сандански; 
5. Хубавена Борисова Атанасова – гр.Сандански. 

II. На пътуващите учители в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с.Микрево със следните 
имена и местоживеене: 

1. Мариана Стоянова Бърдарска – гр.Сандански; 
2. Гергана Николаева Христова – гр.Сандански; 
3. Радостина Павлова Димитрова – гр.Сандански; 
4. Анка Василева Колевска – гр.Сандански; 
5. Елена Кирилова Митова – гр.Сандански; 
6. Надка Димитрова Димитрова – гр.Сандански. 

 
 

Решение № 326 
от заседание № 40, проведено на 21.10.2010год. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал.1, т.12  и ал.2 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни потвърждава на Фондация „Арт център Илинденци – клон”, село 

Илинденци, Община Струмяни, че проект „Подземен център за изкуство на каменните форми”, 
чиято реализация ще се осъществи в рамките на населеното място село Илинденци, Община 
Струмяни, съгласно изискванията на Мярка 313 по ПРСР отговаря на приоритетите на общинският 
план за развитие на Община Струмяни 2007-2013 година. 
 Настоящото решение да послужи пред „Държавен Фонд Земеделие” във връзка с 
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 313 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” на Фондация „Арт център Илинденци – клон”, с. 
Илинденци. 
 


