
 
ПРОТОКОЛ №13 

 
 

Решение № 109 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
          На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 5 от 
Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация, с 12 – за; 0 – против; 1 – 
въздържал се;  
       Общински съвет Струмяни реши: 
Приема Отчет от Председателя на Общински съвет – Струмяни за периода 11.11.2011 г. 
– 14. 05.2012 г. 
 

Решение № 110 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание  чл.8, ал.4. от Наредба за командировките в страната , чл.6, ал.1,  т.2  от 
Наредба за командировките в чужбина, с 12 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Одобри разходите за командировки на Кмета в страната и чужбина през 2011 г. в размер на 
963.29 лв. /деветстотин шестдесет и три 0.29 лв./ съгласно справката: 

СПРАВКА 
За извършените разходи за командировки на Кмета на община Струмяни за 2011 г. 

 
І. Разходи за командировки в страната 
 

1. РКО № 42/31.01.2011 г.     –   40.00 лв. 
2. РКО № 430/22.06.2011 г.   –   35.00 лв. 

 
ІІ. Разходи за командировки в чужбина 

1. РКО № 168//19.03.2011 г.  –     9.83 лв. 
2. РКО № 222/05.04.2011 г.   –   23.88 лв. 
3. РKO № 285/29.04.2011 г.   – 204.80 лв. 
4. РКО № 374/31.05.2011 г.   – 287.62 лв. 
5. РКО № 513/29.07.2011 г.   – 290.35 лв. 
6. РКО № 592/29.08.2011 г.   –   23.89 лв. 
7. РКО № 933/30.11.2011 г.   –   23.96 лв. 
8. РКО № 935/30.11.2011 г.   –   23.96 лв. 

 
 

Решение № 111 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 

Общински съвет Струмяни реши: 



         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

 На БПЦ - БП.НСМ/Е.Ц „Св. Богородица” , Булстат 101049446, гр. Гоце 
Делчев, бул. „Гоце Делчев” № 1 /църковно настоятелство село Велюшец, община 
Струмяни/ – да бъдат настанени в следните имоти: 

   Имот № 003239 /нула, нула три хиляди двеста тридесет и девет/ с площ от 7,979 
дка /седем декара деветстотин седемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността 
„Илинден” , представляващ нива, ІХ /девета/ категория в землището на село 
Велюшец с ЕКАТТЕ 10608, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-
проект № Ф00171/22.05.2012 г.; имот № 003240 – пасище, мера на Община Струмяни; 
имот № 003172 – полски път на Община Струмяни; имот № 003112 – залесена 
територия на ДАГ-ДГС „Струмяни”,  имотът е образуван от имот № 003113 /нула, 
нула три хиляди сто и тринадесет/– земи от ОПФ, находящ се в землището на село 
Велюшец, община Струмяни; 

и 
Имот № 003237 /нула, нула три хиляди двеста тридесет и седем/ с площ от 2,017 

дка /два декара и седемнадесет кв. м./, представляващ нива, находящ се в местността 
„Света Петка”, ІХ /девета/ категория в землището на село Велюшец с ЕКАТТЕ 10608, 
община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00173/22.05.2012 
год.,: имот № 003238 – нива на Община Струмяни; имот № 000003 – жил. територия на 
село Велюшец; имот № 003062 – широколистна гора на ДАГ-ДГС „Струмяни”, имотът 
е образуван от имот № 003040 /нула, нула, три хиляди и четиридесет/– земя от ОПФ, 
находящ се в землището на село Велюшец, община Струмяни. 
 

Решение № 112 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

 Наследниците на Трене Пецанов бивш жител на село Микрево, община 
Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

   Имот № 024046 /нула, двадесет и четири хиляди и четиридесет и шест/ с площ 
от 1,787 дка /един декар седемстотин осемдесет и седем кв. м./, находящ се в 
местността „Горната Валта” , представляващ нива, VІІ /седма/ категория, находящ се 
в землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, при граници и 
съседи съгласно скица-проект № Ф00635/19.04.2012 г.: имот № 024053 – нива на 
община Струмяни; имот № 000041 – предпазна дига на МЗГ-ХМС; имот № 000039 – 
отводнителен канал на МЗГ-ХМС;  имот № 024047 – нива на Община Струмяни; имот 
№ 024010 – полски път на Община Струмяни, имотът е образуван от имот № 024001 
/нула, двадесет и четири хиляди и едно/ – земя от ОПФ, находящ се в землището на 
село Микрево, община Струмяни. 



 
 

Решение № 113 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

 Наследниците на Георги Глинджурски бивш жител на град Сандански, 
община Сандански, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

   Имот № 012084 /нула, дванадесет хиляди и осемдесет и четири/ с площ от 
12,000 дка /дванадесет декара/, находящ се в местността „Андако” , представляващ 
ливада, ІХ /девета/ категория, находящ се в землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 
78046, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00858/28.05.2012 г.: имот № 012085 – ливада на община Струмяни; имот № 012016 – 
широколистна гора на ДАГ-ДГС „Струмяни”; имот № 012034 – залесена територия на 
ДАГ-ДГС „Струмяни”;  имот № 012019 – овощна градина на Община Струмяни; имот 
№ 024010 – полски път на Община Струмяни, имотът е образуван от имот № 012017 
/нула, дванадесет хиляди и седемнадесет/ – земя от ОПФ, находящ се в землището на 
село Цапарево, община Струмяни. 

Имот № 012086 /нула, дванадесет хиляди и осемдесет и шест/ с площ от 7,866 
дка /седем декара осемстотин шестдесет и шест кв. м./, находящ се в местността 
„Горния Гьол” , представляващ ливада, ІХ /девета/ категория, находящ се в 
землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и 
съседи съгласно скица-проект № Ф00857/28.05.2012 г.: имот № 012071 – полски път на 
община Струмяни; имот № 012087 – ливада на Община Струмяни; имот № 012067 – 
ливада на Христоско Серафимов Глинджурски;  имот № 012066 – ливада на  Методи 
Глинджурски; имот № 012060 – ливада на Стоян Глинджурски, имотът е образуван от 
имот № 012065 /нула, дванадесет хиляди и шестдесет и пет/ – земя от ОПФ, находящ 
се в землището на село Цапарево, община Струмяни. 
 

Решение № 114 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 



         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

1.  Наследниците на Георги Георгьовски бивш жител на село Кърпелево, община 
Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 1.1  Имот № 008077 /нула, нула осем хиляди седемдесет и седем/ с площ от 
15,133 дка /петнадесет декара сто тридесет и три кв. м./, находящ се в местността 
„Калинин орех” , представляващ пасище, мера, ІХ /девета/ категория в землището на 
село Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно 
скица-проект № Ф00113/12.01.2012 г., заверена на 24.042012 г.: имот № 008078 – 
пасище, мера на община Струмяни; имот № 008043 – полски път; имот № 008081 – 
залесена територия на насл. на Георги Георгьовски, имотът е образуван от имот № 
008044 /нула, нула, осем хиляди четиридесет и четири/ – земи от ОПФ, находящ се в 
землището на село Кърпелево, община Струмяни. 

1.2. Имот № 006066 /нула, нула шест хиляди шестдесет и шест/ с площ от 6,464 
дка /шест декара четиристотин шестдесет и четири кв.м./, находящ се в местността 
„Лиляков валог”, представляващ пасище, мера, ІХ /девета/ категория в землището 
на село Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи 
съгласно скица-проект №00111/12.01.2012 год., заверена на 24.04.2012 год.: имот № 
006067 – пасище, мера на община Струмяни; имот № 006053 -  полски път на община 
Струмяни; имот № 006050 – пасище, мера на Иван Ангелов, имотът е образуван от 
имот № 006048 /нула, нула, шест хиляди и четиридесет и осем/– земи от ОПФ, 
находящ се в землището на село Кърпелево, община Струмяни.  

1.3. Имот № 006051 /нула, нула шест хиляди и петдесет и един/ с площ от 2,846 
дка /два декара осемстотин четиридесет и шест кв. м./, ./, находящ се в местността 
„Лиляков валог”, представляващ пасище, мера, ІХ /девета/ категория в землището на 
село Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно 
скица-проект № Ф00112/12.01.2012 год., заверена на 24.04.2012 г.: имот № 006068 – 
залесена територия на насл. на Георги Георгьовки; имот № 000005 – път ІV клас на 
община Струмяни; имот № 006053 – полски път на община Струмяни; 
 1.4. Имот № 008080 /нула, нула осем хиляди и осемдесет/ с площ от 14,900 дка 
/четиринадесет декара и деветстотин кв. м./, находящ се в местността „Янева нива”, 
представляващ пасище, мера, ІХ /девета/ категория в землището на село Кърпелево с 
ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-проект 
№00102/16.12.2011 год., заверена на 24.04.2012 год.: имот № 008047 – иглолистна гора 
на МЗГ – НУГ; имот № 000005 – път ІV клас на община Струмяни; имот № 008051 – 
пасище, мера на община Струмяни, имотът е образуван от имотите № 008049 и № 
008050 – земи от ОПФ, находящи се в землището на село Кърпелево. 
 
 

Решение № 115 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но 
Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне 
на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
 



Общински съвет Струмяни реши: 
         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

 Наследниците на Иван Ангелов бивш жител на село Кърпелево, община 
Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следните имот: 

   Имот № 004096 /нула, нула четири хиляди деветдесет и шест/ с площ от 3,001 
дка /три декара и един кв. м./, находящ се в местността „Колибите” , представляващ 
пасище с храсти, Х /десета/ категория в землището на село Кърпелево с ЕКАТТЕ 
40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00099/06.12.2011 г., заверена на 16.05.2012 г.: имот № 004098 – пасище с храсти на 
община Струмяни; имот № 004027 – полски път на Община Струмяни; имот № 004097 
– пасище с храсти на община Струмяни; имот № 004083 – др. пътна територия на 
Община Струмяни,  имотът е образуван от имот № 004033 /нула, нула четири хиляди 
тридесет и три/– земи от ОПФ, находящ се в землището на село Кърпелево, община 
Струмяни; 

Имот № 004094 /нула, нула четири хиляди и деветдесет и четири/ с площ от 
1,956 дка /един декар деветстотин петдесет и шест кв. м./, представляващ нива, 
находящ се в местността „Колибите”, Х /десета/ категория в землището на село 
Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-
проект № Ф00097/17.11.2011 год., заверена на 16.05.2012 г.: имот № 004029 – нива на 
насл. на Димитър Иванов; имот № 004095 – нива на Община Струмяни; имот № 004027 
– полски път на Община Струмяни, имотът е образуван от имот № 004028 /нула, нула, 
четири хиляди и двадесет и осем/– земи от ОПФ, находящ се в землището на село 
Кърпелево, община Струмяни. 
 
 

Решение № 116 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, 

ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 
за възстановяване правото на собственост, както следва:  

 Наследниците на Цветко Кръстев бивш жител на село Илинденци, община 
Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

   Имот № 076032 /нула, седемдесет и шест хиляди и тридесет и две/ с площ от 
6,790 дка /шест декара седемстотин и деветдесет кв. м./, находящ се в местността 
„Лаката” , представляващ нива, ІХ /девета/ категория, находящ се в землището на 
село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи съгласно 
скица-проект № Ф01804/29.05.2012 г.: имот № 076032 – пасище с храсти на община 
Струмяни; имот № 076016 – нива на Община Струмяни; имот № 076019 – нива на насл. 
на Цветко Мицев Кръстев, имотът е образуван от имотите № 076020 /нула, седемдесет 



и шест хиляди и двадесет/ и № 076021 //нула, седемдесет и шест хиляди и двадесет и 
едно/ – земи от ОПФ, находящи се в землището на село Илинденци, община Струмяни 
 

Решение № 117 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, с 12 – за; 0 – против; 1 – въздържали се;  

Общински съвет реши: 

Прави следните промени, допълнения и изменения в „Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, както следва: 

§ 1. В чл. 8 (1) се прави следната промяна – думите „от 5 години” се заменят с 
думите „ до 10 години ”  

§ 2. В чл. 90 (3) се правят следните изменения и допълнения: текстът „отдел 
Правно-нормативно обслужване” се заменя с текста „юриста на общината”. 

§ 3. В чл. 93 (1) текста на точка 2 се заменя: „Препис от съдебното решение за 
регистрация на фирмата” с: „Копия от ЕИК, заверено „Вярно с оригинала”, с подпис 
и печат или удостоверение за актуално състояние”. 

§ 4. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава нова алинея 2: 
„(2) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители” 
2. Досегашна алинея 2, става алинея 3. 
3. Досегашна алинея 3, става алинея 4. 
§ 5. В чл. 108 (2) текстът „Условията на конкурса се разработват и предлагат от 

органите и лицата по чл. 89 и се утвърждава от кмета на общината, след решение на 
Общински съвет” се заменя с текста „Условията на конкурса, показателите и 
методиката за оценка се разработват от лица, определени със заповед на кмета, и 
по предложение на кмета на общината се утвърждават от Общински съвет. ” 
 

Решение № 118 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
Общински съвет Струмяни реши: 
Заменя съюзът „и” в текста  на т.1.2.5 от  решение № 89 от П-л № 8 от 29.03.2012г. с 
„или” и решението придобива следния вид: 

І. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както 
следва: 

1.1. По прихода                    -  3 349 734 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 2 137 070 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия                        –  2 030 155 лв. 
1.1.1.2. Преходен остатък                                                                          -     106 915  лв. 
 В т.ч.: в т.ч.:   

            за По проект Култнет по програма за ТГС                                       -      105 932  лв. 

 За компенсиране на безплатни превози                                        -            983  лв.                                                                      
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 1 212 664 лв. 
В т.ч.: 



1.1.2.1. Имуществени данъци    - 118 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      - 338 000 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия  –  314 700 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. Дейности – 68 800 лв. 
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища – 223 700 лв. 
1.1.2.6. Трансфер за зимно поддържане – 75 200 лв. 
1.1.2.7. Преходен остатък – 74 264 лв., в т.ч.: 
 - От местни приходи за финансиране издръжка на дейност „Общинска 

администрация” – 7 743 лв. 
 - По проект „Създаване на бизнес инкубатор”по програма ТГС – 35 041 лв. 
 - По проект COMMONAR по програма ТГС – 31 480 лв. 
  
1.2. По разхода              - 3 349 734 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 2 137 070 лв. 
Общински дейности     -  1 127 948 лв. 
Дофинансиране на държавна дейност Общинска администрация във функция „Общи 

държавни служби” с общински приходи – 12 394 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности във функция Образование  с общински приходи 

– 72 322 лв. 
1.2.1. Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и 

общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6. 
1.2.2.Утвърждава приоритетите за изразходване на бюджетните средства – заплати, 

осигурителни плащания, медикаменти, храна, отопление, осветление, помощи, други плащания 
по обслужване и издръжка, други плащания по проекти и инфраструктура; 

1.2.3. Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета на 
община Струмяни в размер на 10 000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя 
на ОбС в размер на 4 200 лв.;  

1.2.4. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта одобрява 
бюджетни кредити по бюджета за 2012 год. за финансиране на спортните клубове на 
територията на община Струмяни, както следва; 

 1.2.4.1. За Хандбален клуб с. Илинденци – 5 000 лв. 
 1.2.4.2. За Футболен клуб Струма 2005 с .Струмяни – 5000 лв. 
 1.2.4.3. За Професионален Футболен клуб Малеш с. Микрево, детско юношеска 

школа – 12 000 лв. 
 1.2.4.4. За спортен клуб Карате – 2 000 лв.  

             1.2.5. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2012г., предоставени във вид на 
помощ  за разходи за погребения в размер на 70 лв., която се дава за самотни, без близки и 
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица” 

1.2.6. На основание чл.29,ал.1 и ал.2, от ПМС № 367/29.12.2011 г за изпълнение на 
ДБРБ за 2012 год. Утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВХПР с. 
Раздол и Защитени жилища с.Раздол, които имат право на транспортни разноски .съгласно 
Приложение №11 и №12. 

1.2.7. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати в общинските 
дейности на основание ПМС № 67/2010 год., съгласно Приложения  № 7 ; 

1.2.8.. Определя 48 бр.численост на персонала в Общинска администрация със средства 
за заплати по § 01- заплати за щатен персонал в размер на 334 857 лв. за сметка на трансфера по 
единния разходен стандарт; 

1.2.9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 

1.2.10. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за средства 
от централния бюджет за съфинансиране на проекти; 



1.2.11. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие; 

1.2.12. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 
дарителя, /донора/; 

1.2.13. Задължава кмета на общината: 
1.2.13.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити; 
1.2.13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети 
и  разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 

1.2.13.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
делегираните държавни дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 
авансово предоставяне на одобрената субсидия ; 

1.2.14. Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени 
обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за 
нормализиране обстановката в общината, се считат за първостепенен приоритет за периода. 

1.2.15. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2012 год.в размер на 292 500 
лв.по обекти, съгласно Приложение № 8 и № 9; 

1.2.16. Одобрява разпределението на средствата за основен ремонт на улици от 
средствата, които се финансират чрез § 40-00 – Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи за ЛКВ за 2012 год. в размер на 25 000 лв.по Приложение № 10 
1.2.17. На основание чл.2, ал. 1 от Наредбата за заплащане на превозните разноски на 

работниците и служителите и чл.67, ал.3 от ПМС № 367/29.12.2011 год. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2012 год. утвърждава размер за изплащане на средства за транспортни разходи на 
пътуващи учители във функция Образование на делегираните държавни дейности в размер на 
85%.  за учебната 2011/2012 год. 

1.2.18. Утвърждава поименен списък на лицата по т.1.2.18, които имат право на 
транспортни разходи в делегираните държавни дейности по функция Образование съгласно 
приложение № 13.  
 
 

Решение № 119 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 9, ал.10 и ал. 11 от Закона за защита при бедствия и Заповед № Р 
– 118 от 09.05.2012г. на Министър председателя на Република България, с 13 – за; 0 
– против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Актуализира Общинския план  за защита при бедствия в община Струмяни като същия 
се изменя в частта „Наводнения”, както следва: 
1. Терминът „Щаб за координация”/ ЩК/ да се замени с „Щаб за изпълнение на 
общински план за защита при бедствия” /ЩИОбПЗБ/ 
2. Терминът „ Ръководител на ЩК” да се замени с „Ръководител на ЩИОбПЗБ” 
3. т. 2 от III.ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА. 
 
Било: 
     Постоянните комисии на областта и общините, създавайки предварителна 
групировка от сили, средства и организация за своевременното им привеждане в 
готовност и оповестяване на населението, провеждат кратки срокове СНАВР. 
 
Става; 



Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия (ЩИОбПЗБ) 
създавайки  предварителна групировка от сили, средства и организация за 
своевременното им привеждане в готовност и оповестяване на населението, провеждат 
в кратки срокове СНАВР. 
4. В ред 1 от приложение № 2 текстът „ Опер. Група ЩК” се заменя с „ЩИОбПЗБ” и 
текстът „3-4” в колонка 3 се заменя с „3-6” 
5. В ред 2 от приложение № 2 текстът „Постоянно” се заменя с текста „Дежурен по 
ОбСС” и текстът „3” в колонка 3 се заменя с „5” 
6. В приложение № 3 текстът се актуализират имената и телефоните за оповестяване на 
силите за действие при наводнение. 
 
 

Решение № 120 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2012 година, както следва: 
 

В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С  
НАЕМАТЕЛИТЕ /И НА СИСТЕМНО НЕ ПЛАЩАЩИ НАЕМАТЕЛИ. 

А. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРОДАДЕ: 

Точка 15 се променя и придобива следния вид: Поземлен имот № 2 с площ от 2 856 кв. 
м., ведно със сграда на един етаж със застроена площ от 362 кв. м. и сграда на един етаж 
със застроена площ 419,40 кв. м., находящ се в застроителния полигон на село Гореме. 

точка 16 се променя и придобива следния вид: Сграда № 1 със застроена площ от 226 
кв. м. и сграда № 2 със застроена площ от 80 кв. м. , ведно с построения имот с площ от 
1970 кв. м., находящи се в ПИ № 8 в застроителния полигон на село Горна Рибница; 

 Текста от точка 17 да отпадне и придобие следния вид: УПИ VІІІ с площ от 602 кв. м., 
находящ се в квартал 20 по РП на село Каменица; 

В точка 29. …………след УПИ ХVІ се добавя с площ от 905 кв. м.; 
 Точка 24 придобива следния вид: Училищна сграда със застроена площ от 650 кв. м. 

– на два етажа, ведно с УПИ VІ с площ от 1930 кв. м. в кв. 6 по РП на с. Цапарево. 
В точка 30, в частта „село Каменица” да отпадне УПИ VІІІ с площ 602 кв. м., находящ 

се в кв. 20 
В точка 30, в частта „село Микрево” се добавя следният имот: 
- УПИ ІХ с пл. № 489, квартал 25 с площ от 116 кв. м. 
В точка В. Описание на свободните имоти за който през 2012 г. ще бъдат проведени 

процедури за отдаване под наем или аренда се добавят следните точки: 
34. Административна сграда, представляваща кметство на един етаж със застроена 

площ от 222 кв. м., ведно с УПИ V с пл. № 489 с площ от 530 кв. м., находяща се в кв. 25 по 
РП на село Микрево; 

35. УПИ ХХІ с площ от 11 000 кв. м., представляващ парк, находящ се в квартал 12 
по РП на село Цапарево. 

 
В раздел V. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост в края на текста се 

добавя следният текст: 



1. УПИ Х с пл. № 198 и № 556 в кв. 9 с обща площ от 1630,20 кв. м. по РП на с. 
Илинденци, от които УПИ Х -198 с площ от 996,60 кв. м. са собственост на „АМЕЛИ -
2010” ООД, а УПИ Х-556 с площ от 663,60 кв. м. са собственост на Община Струмян  
 Създава се раздел VІІІ /нов/. Описание на имоти, които общината има намерение да 
дарява: 
 1. Имот № 003061 с площ от 17,618 дка с начин на трайно ползване „пасище с 
храсти” – ІХ  категория, находящ се в местността „Скалата”, землище Микрево; 
 Създава се раздел ІХ /нов/ . Описание на имоти, върху които общината има 
намерение да учреди възмездно право на ползване: 
  1.Имот № 005056 с площ от 7,070 дка с начин на трайно ползване „пасище мера” – Х 
категория, находящ се в местността „Попова слива” в землището на село Клепало. 
 Текста на Раздел VI става текст на Раздел Х 
 

Решение № 121 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласието си да предприеме процедура по промяна на начина на трайно 

ползване на земеделски имот от ОПФ, представляващ имот № 003061 с площ от 17,618 
дка. с начин на трайно ползване „ пасища с храсти” находящ се м. „Скалата”, 
землището на с. Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни. 

2. Възлага на Кмета на общината на основание чл. 45н от ППЗСПЗЗ да подготви 
скица – проект за промяна на начина на трайно ползване на описания имот в т.1 и внесе 
за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет Струмяни. 
 
 

Решение № 122 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание  чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА , с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
 
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема и одобрява „Общинска програма за закрила на детето – 2012 год.” 
 
 

Решение № 123 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл.17 и следващи от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили , 
с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
Общински съвет реши: 

1. На основание чл.17, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 год., възлагането на 
превозите да се извърши чрез конкурс като Общински съвет делегира изпълнението на своите 
функции относно откриването и провеждането на конкурса на Кмета на Община Струмяни, 
който да издаде заповед за това. 

              Конкурсът за реализиране на транспортната схема и утвърдените маршрутни 
разписания, да се организира и  проведе в срок до 30/тридесет/ дни от влизане в сила на 
решението. 



1 Определя срок на договора за възлагане на обществен превоз на пътници по 
автобусни линии – 5/пет/ години и утвърждава проекта на договора от конкурсната 
документация. 

2  Определя изискванията към кандидатите за участие в конкурса: 
� Да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци; 
� Да притежават валидна лицензия за извършване на обществен превоз на пътници; 
� Да имат назначен ръководител на превозната дейност, който да притежава 
удостоверение за професионална компетентност; 

� Да притежават удостоверение за транспортна годност на всеки един от автобусите; 
� Да имат сключени застраховки „Гражданска отговорност” за автобусите, участващи в 
конкурса; 

� Да имат сключени застраховки „Гражданска отговорност на превозвача”; 
� Да разполагат със собствена и/или наета сервизна база за обслужване и поддържане на 
автобусите. 

� Да разполагат със собствена или наета гаражна площ; 
� Да имат сключени договори с механици, сервизни работници, медицински персонал, 
кондуктори и друг персонал, осигуряващ нормално и безопасно изпълнение на 
превозите; 

� Представляващият търговеца и лицето, назначено да ръководи превозната дейност, да 
не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишени с 
влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност; 

� Да нямат парични задължения към държавата или към община Струмяни по смисъла на 
чл. 162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално 
осигуряване или на данъци; 

� Да имат необходимия брой автобуси – основни и резервни за всяка линия, за която 
участват, като за изпълнение на една линия се изискват 2автобуса /1основен и 1 
резервен/, за повече линии – броя на линиите + 10% за резервни. 

� За всяка автобусна линия от съответната транспортна схема да представят списък на 
автобусите/основни и резервни/, с които участват, и направят опис на превозните 
средства като за всяко посочат регистрационен номер, марка, модел, година на 
производство, оборудване в т.ч. и оборудване за превоз на трудноподвижни лица, брой 
места, екологичност. 

� Да внесат гаранция за участие в конкурса в размер на 500 /петстотин/ лева. 
3 На основание чл.19 ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 год.  утвърждава критерии и 

начин за оценка и класиране на кандидатите. 
 5.  На основание чл.22 ал.2  от Наредба № 2/15.03.2002 год, определя цена за закупуване 

на документация от кандидатите за участие в конкурса – 150 /сто и петдесет/ лв. за комплект.  
 6. На основание чл. 17 ал. 5  от Наредба № 2/15.03.2002 год., определя състава на 
комисията за провеждане на конкурса  и оценка на постъпилите предложения:  

Председател – Представител на  ОбА Струмяни; 
Членове:.  

1. Представител на ИА Автомобилна администрация; 
2. Правоспособен юрист; 
3. Транспортен специалист; 
4. Представител на КАТ – Пътна полиция; 
5. Представител на ТДД; 
6. Представител на браншова организация в областта на автомобилния 
транспорт; 

7. Икономист; 
8. Представители на ОбС Струмяни  

  



7.    На основание чл. 17 ал. 6  от Наредба № 2/15.03.2002 год. възлага на Кмета на 
общината да издаде заповед за назначаване на комисията с поименно посочване на нейния 
състав. 
 

Решение № 124 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка 
с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 50, т. 16 от  Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Струмяни, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем за срок от седем стопански години на Поземлен имот № 002001 (нула, нула две 
хиляди и едно) с площ от 23,202 дка (двадесет и три декара и двеста и два кв. м.), с 
начин на трайно ползване „нива” , VІІ /седма/ категория при неполивни условия, 
находящ се в местността „Гладно поле”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 
32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 002002 – нива на Иван 
Диманков; имот № 002006 – полски път на Община Струмяни; имот № 002007 – полски 
път на Община Струмяни; имот № 002003 – нива на Кирил  

2.  Котев, описан в Акт за частна общинска собственост № 834/09.02.2012 год., 
вписан в Агенцията по вписвания: Дв. Вх. 192/14.02.2012 год., акт 125,т. 1, д.116, и.п. 
15260, п.л. 4403.  

3. Определя първоначална наемна тръжна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) 
лв./дка за година, или общо 417,63 лв.(четиристотин и седемнадесет лв. и шестдесет и 
три ст.)  за една стопанска година, съгласно чл. 50, т. 16 от  Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Струмяни.(Приложение № 4 към чл. 50: административно-правни и общинска 
собственост) 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира и проведе публичния търг с 
тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и подпише Договор за наем със спечелилият 
участник. 

 
Решение № 125 

От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 61, ал. 1 т. 3 и ал. 3 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 – за; 
0 – против; 0 – въздържали се;  

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Струмяни и 
съсобственика „АМЕЛА - 2010” ООД, представлявано от управителя си Александър 
Кулов със седелище и адрес на управление: гр. Сандански, общ Сандански, ул. Първи 
май” № 5А, с ЕИК 201076234, чрез продажба частта на Общината, която 
представлява 663,60 кв. м ид. части /шестотин шестдесет и три кв. м. и шестдесет кв. 
см./ от УПИ Х /десети/ с пл. № 556 в квартал 9 /девети/ по РП на село Илинденци, 
община Струмяни, целият с площ 1630,20 кв. м./хиляда шестотин и тридесет кв. м. и 
двадесет кв. см./, при граници и съседи: от север: УПИ VІ /шести/ с пл. № 178 и 198; от 



запад – УПИ V с пл. № 199; от изток УПИ VІІІ с пл. 197 и УПИ ІХ с пл. № 197; от юг – 
ПИ № 1202 и ПИ № 1556. 

2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 
размер на  7 711, 00 лв. /седем хиляди седемстотин и единадесет лв./ по която да се 
изкупи общинската част на имота. 

3. Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 
Струмяни, след което да издаде Заповед и сключи Договор за покупко - продажба със 
описаният съсобственик в т. 1 на решението. 
 

Решение № 126 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във 
връзка със заявление с вх. вх. № 66 – Ф -  157 / 18.11.2011г. от ЕТ„ Георги 
Гоцев”, Решение № 8 от Протокол № 1 от 02.02.2012г. на ОбЕСУТ и доклад на 
Кмета на Община Струмяни, моля ОбС Струмяни да вземе следното, с 13 
– за; 0 – против; 0 – въздържали се; 

Общински съвет  Струмяни реши: 
 Одобрява:ПУП - Парцеларен план за подобекти : 1/. Напорен тръбопровод; 

2/. Ел. провод 20кV – землище с.Цапарево, ЕКАТТЕ 78046; 3/. Ел. провод 20кV – 
землище с.Гореме, ЕКАТТЕ 78046; община Струмяни” към обект „МВЕЦ „Цапарево” 
на река Цапаревска”, общ. Струмяни, обл. Благоевград”.   

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред 
Административен съд – гр. Благоевград. 
 

Решение № 127 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, с 13 – за; 0 – против; 0 – 
въздържали се; 
Общински съвет Струмяни реши: 
1. Приема оферта на инвеститора, след въвеждане на обекта МВЕЦ „Цапарево”  в 
експлоатация, 5% от приходите от производството на ел.енергия да се получават от 
община Струмяни. 
2. Възлага на Кмета на общината да  предприеме по нататъшни действия. 

 
 

Решение № 128 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във 
връзка с Решение № 4 от Протокол № 2 от 12.03.2012 г. на ЕСУТ, с 13 – за; 0 – 
против; 0 – въздържали се; 

Общински съвет  Струмяни реши: 
Одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ №014138 в 

землището на с.Гореме, община Струмяни за обект „МВЕЦ на река Цапаревска” с 
подобект „Площадка на сградоцентрала на МВЕЦ на река Цапаревска”.   



 
 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 

„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред 
Административен съд – гр. Благоевград. 

 
Решение № 129 

От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 
 
         На основание  чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  ,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
Общинския съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие Община Струмяни да осигури  допълнителен финансов принос  в 
размер на 4 655,66 лв. 

2. Възлага на Кмета на община Струмяни да сключи Допълнително споразумение 
към Договор за партньорство при осъществяване на проект от 14.03.2012г., в 
което да се запише текст регламентиращ допълнителния собствен принос. 

 
 

Решение № 130 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Одобрява субсидия в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за участието на Иван 
Станоев на Световно Първенство по Шотокан Карате – До в гр. Милано. 
 
 

Решение № 131 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
        На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация,с 7 – за; 0 – против; 6 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Упълномощава Председателя на Общински съвет Струмяни и Кмета на община 
Струмяни да подпишат  необходимите документи, след консултация с Председателски 
съвет с предмет на дейност: 
1. Правно нормативно  обслужване на дейността на Общински съвет; 
2. Консултации на Председателя на Общински съвет и общински съветници относно 
законосъобразността на решенията на Общински съвет; 
3. Синхронизиране на Наредби с действащите и променящите се закони.  
 
 

Решение № 132 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, и на основание чл.56, ал.2 от 
Закона за устройство на територията и чл. 9, ал.1 от Наредба за разполагане на 
преместваеми съоръжения на територията на община Струмяни,с 13 – за; 0 – 
против; 0 – въздържали се;  



 
Общински съвет Струмяни реши; 
Общински съвет Струмяни утвърждава предварително съгласуваните от Общински 
експертен съвет и одобрени от Главния архитект схеми за разполагане на преместваеми 
съоръжения по населени места; 
 За с. Струмяни              
№1 –     100м2 

№2 –      45 м2 
№3 –     186 м2 
№4 –      24 м2 
№5 –      48 м2 
№6 –      60 м2 
№7 –      32 м2 
№8 –      40 м2 
№9 –      15 м2 

№10 –    15 м2 
 
 
За с. Микрево 
№1 –      66 м2 
№2 –      30 м2 
№3 –      67 м2 
№4 –      47 м2 
№5 –      67 м2 
№6 –      23 м2 
№7  –      38 м2 
№8  –      12 м2 
№9  –      20 м2 
№10 –     15 м2 

№11 –     20 м2 
№12 –     150 м2 
 
 
За с. Илинденци 
№1 –      100 м2 
№2 –       30 м2 
№3 –       15 м2 
 
 
За с. Каменица 
№1 –      10 м2 
№2 –      46 м2 
 
За с. Драката 
№1 –     15 м2 
№2 –     30 м2 
 
За с. Добри лаки 
№1 –     36 м2 
№2 –     25 м2 



 
За с. Горна Крушица  
№1 –    30 м2 
№2 -    18 м2 
 

Решение № 133 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Упълномощава Председателя на Общински съвет Струмяни да изиска подробна 
информация от „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, във 
връзка с одобрен проект по Оперативна програма „ Повишаване качеството на 
медицинското обслужване в Област Благоевград, чрез модернизация на МБАЛ – 
Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на 
онкологични заболявания” 
 
 

Решение № 134 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 22, т.2.2 
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Струмяни ,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали 
се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за банков 

офис на общинско помещение представляващо – офис със площ от 16 кв. м. и 
санитарен възел с площ от 6 кв. м., находящи се в административна сграда, 
представляваща кметство на един етаж цялата със застроена площ от 222 кв. м., 
построена в УПИ V с пл. № 489 с площ от 530 кв.м., находяща се в квартал 25 по РП 
на село Микрево, община Струмяни, описан в АПОС № 884/06.06.2012 год. за срок от 
пет години, при следните условия: 

1.1. Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 28,60 лв. за месец, 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Струмяни; 

1.2 Специфични условия: 
- Отдаването на помещението, представляващо офис да се използва единственно и 

само за банков офис; 
- Право да участват в конкурса имат юридически лица регистрирани по Закона за 

банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ. 
1.3. Критерии за оценяване : 
 - конкурсна цена – К 1 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо 

предложение се намалява с 0,5 точки; 
- насрещни предложения, благоприятни за община Струмяни – К2 /от 0 до 5 

точки/; 
1.4. Депозит за участие в конкурса – 10% от началната  наемна цена за целият 

пет годишен период за отдаване под наем. 



 
Решение № 135 

От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 
 
На основание  чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  предлагам на ,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински Съвет Струмяни реши: 

1.  Приема, че реализирането на проект „Преустройване на  съществуваща 
сграда - читалня към „Дневен център за работа с деца”  в посетителски информационен 
център с многофункционална зала, разположени  в село Илинденци, Община 
Струмяни”, приоритетен по „План за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 год.” 

2.  Дава съгласие, сдружение „Пирин Про Консулт” да бъде бенефициент по 
ПРСР за проект „Преустройване на  съществуваща сграда - читалня към „Дневен 
център за работа с деца”  в посетителски информационен център с многофункционална 
зала, разположени  в село Илинденци, Община Струмяни” 

3.  Отдава под наем за 6 години съществуваща сграда, представляваща 
„читалище” /сграда/ на един етаж със застроена площ от 50 кв.м., публична общинска 
собственост и съществуваща сграда, представляваща масивна сграда на един  етаж със 
застроена площ от 426 кв.м., представляваща столова за хранене, за нуждите на проект 
„Преустройване на  съществуваща сграда - читалня към „Дневен център за работа с 
деца”  в посетителски информационен център с многофункционална зала, разположени  
в село Илинденци, Община Струмяни” 

4. Определя размер на наема. 
5. Подписване на споразумение за партньорство, в което да бъде видно, че след 

приключване на дейностите по проекта,  Община Струмяни ще стопанисва и поддържа 
създадения посетителски-информационен  център в с. Илинденци.  

 
 

Решение № 136 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА с.ИЛИНДЕНЦИ”. Заложените дейности в проекта 
отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 
2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 



неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 
приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 
развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 
историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 



Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 



Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 
продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 
туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 

опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
Отляво: 0.32 cм, Редова разредка: единичен 55 
< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 
развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 



Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 

сдружение – през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 

Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 
провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 
като атрактивна туристическа дестинация 

< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
 

Решение № 137 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА с.ДРАКАТА – с.ПАЛАТ”. Заложените дейности в проекта 



отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 
2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 
неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 
приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 
развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 
историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 



< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 



Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 
туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 

опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
Отляво: 0.32 cм, Редова разредка: единичен 55 
< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 



развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 

сдружение – през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 

Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 
провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 
като атрактивна туристическа дестинация 

< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 



< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
 

Решение № 138 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА с.ДРАКАТА – с.ПАЛАТ”. Заложените дейности в проекта 
отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 
2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 
неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 
приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 
развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 



историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 



създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 
туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 

опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
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< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 
развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 

сдружение – през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 

Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 
провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 



като атрактивна туристическа дестинация 
< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
 
 
         На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
ОбС взе 

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по Мярка 
313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 
през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА 
с.ГОРНА РИБНИЦА”. Заложените дейности в проекта отговарят на следните приоритети и 
мерки от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и културното 
наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда и развитие на 
местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите промишлени 
замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и познавателен туризъм. 
Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са предимно на местно ниво, или с 
други думи с подходящи и последователни действия те са преодолими. Има значителни 
неизползувани възможности – наличието на част от НП „Пирин” на територията на общината, 
съхранената околна среда, сравнително неразработен туристически ресурс, лесната 
комуникативност и близост до Македония. В същото време има и значителни слабости, за 
чието адресиране е насочен настоящият приоритет: липсата на яснота по отношение на 
туристическите ресурси, липсата на оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на 
общо предлагане на туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят действия 
и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с тяхното разумно и 
щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този приоритет е нужно 
обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните предприемачи. 
Последните са изключително важни за успеха, като следва да се предвидят специални действия 
за промотиране на селския туризъм сред местните хора. Предвидените в рамките на този 
приоритет действия са главно насочени към: - опазване на природното и културното наследство 
и тяхното използуване за местно развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната 



среда / виж цел 1.2. / - развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на 
природните и културни ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал за 
развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и историческите 
дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като отрасъл не е развит 
достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие на туризма, респективно 
създаване на работни места за жителите на община Струмяни се предвиждат следните 
програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни дадености 
в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., за 
поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно през 
целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други идентифицирани 
исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният потенциал 

за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 



включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа през 
останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-сайт, 
рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през следващите 
години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния туризъм / вкл. 
щадящото използуване на природните ресурси на територията на Национален парк 
„Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото развитие. 
Независимо от различните проекти, по които е работила общината за развитие на туризма, от 
анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни туристически продукти, които да 
се предлагат на туристическия пазар. Общината е част от обща регионална туристическа 
дестинация като липсва недостатъчен собствен облик и предлагане. В тази връзка са 
предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и устойчиви действия за създаване на 
адекватни и продаваеми туристически продукти, които да допринесат за получаване на 
приходи от туризма за местната общност и общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около опазване 

на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
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< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / организации, 
институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и целенасочена подкрепа в 



рамките на обща стратегия за развитие на туризма. Структурите, предвиждани по тази мярка 
ще съдействат за подобряване на средата за развитие на туризма, за подобряване капацитета на 
предприемачите в туризма, за подобряване на туристическите услуги, за обща политика и 
маркетинг на туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги и 

обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото сдружение – 

през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < Брой 

туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се изготвят и 
разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна информация за 
ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и изложения за привличане 
интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно провеждане на международния 
скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа уеб-страница, където също ще се 
намира подходяща туристическа информация. Всички тези действия ще бъдат част от обща 
маркетингова стратегия на община Струмяни за промоция на даденостите и туристическите 
продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община Струмяни 

като атрактивна туристическа дестинация 
< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и внесе 

проекта за одобрение”.  



Решение № 139 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА с.ДОБРИ ЛАКИ”. Заложените дейности в проекта 
отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 
2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 
неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 
приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 
развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 
историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 



туристически ресурси; 
< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 



информационно осигуряване и други. 
< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 

етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 
туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 

опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
Отляво: 0.32 cм, Редова разредка: единичен 55 
< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 



< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 
развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 

сдружение – през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 

Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 
провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 
като атрактивна туристическа дестинация 

< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 



Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
Решение № 140 

От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 
 
         На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ЕКО ПЪТЕКА с.МИКРЕВО – М-ТА „ГРАДИЩЕТО”. Заложените 
дейности в проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на 
община Струмяни 2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 
неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 
приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 



развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 
историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 
• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 



• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 
туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 



< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 
опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
Отляво: 0.32 cм, Редова разредка: единичен 55 
< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 
развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 
< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 

потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 
< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 

сдружение – през останалите години; 
< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 

Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 
< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 



провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 
като атрактивна туристическа дестинация 

< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
 

Решение № 141 
От заседание, проведено на 27.07.2012 год. 

 
       На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

“ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони през периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 
фонд с обект „ВЕЛОАЛЕЯ с.МИКРЕВО”. Заложените дейности в проекта отговарят на 
следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в 
демографските тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и 
културното наследство, чрез поддържане на хармонична и съхранена околна среда 
и развитие на местния потенциал за туризъм.  

Анализът на ситуацията и SWOT анализа показват наличието на благоприятни 
възможности за развитие на туризъм. Относително добре съхранената околна среда, 
значителното разнообразие на растителни и животински видове, както и слабите 
промишлени замърсители са предпоставки и потенциал за развитие на т.н. селски и 
познавателен туризъм. Особено важно е, че бариерите и слабостите в тази област са 
предимно на местно ниво, или с други думи с подходящи и последователни действия те 
са преодолими. Има значителни неизползувани възможности – наличието на част от 
НП „Пирин” на територията на общината, съхранената околна среда, сравнително 
неразработен туристически ресурс, лесната комуникативност и близост до Македония. 
В същото време има и значителни слабости, за чието адресиране е насочен настоящият 



приоритет: липсата на яснота по отношение на туристическите ресурси, липсата на 
оформянето им в 53 туристически продукти в рамките на общо предлагане на 
туристическата дестинация, липсата, или недостатъчна обща и специфична 
туристическа инфраструктура и други. Важното в този приоритет, е че ще се съчетаят 
действия и програми за опазване на културното и природно наследство и дадености с 
тяхното разумно и щадящо използуване. За успеха на действията и стратегиите по този 
приоритет е нужно обединяване на усилията 
на местна власт, НПО, браншови организации, институции и особено местните 
предприемачи. Последните са изключително важни за успеха, като следва да се 
предвидят специални действия за промотиране на селския туризъм сред местните хора. 
Предвидените в рамките на този приоритет действия са главно насочени към: - 
опазване на природното и културното наследство и тяхното използуване за местно 
развитие / виж цел 1.1. / - опазване и съхраняване на околната среда / виж цел 1.2. / - 
развитие на туризма, чрез разумното и щадящо използуване на природните и културни 
ресурси / виж цел 1.1. /  

Цел 1.1. Опазване и валоризиране на природното и културното наследство и 
развитие на туризма в община Струмяни Мярка 1.1.1. Опазване на природното, 
културното и историческо наследство на територията на общината.  

При анализа на ситуацията и SWOT анализа се разкрива значителен потенциал 
за развитие на туризъм, предимно в областта на природните, културните и 
историческите дадености. В същото време се констатира, че до момента туризмът като 
отрасъл не е развит достатъчно. В тази връзка за да се стимулира по – силно развитие 
на туризма, респективно създаване на работни места за жителите на община Струмяни 
се предвиждат следните програми и групи дейности:  

< Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси 
и други 
туристически ресурси; 

< Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях; 
< Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и 
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и 
обичаи; 
< Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към 
историческите 
и културни обекти; 
< Съдействие и координация за използуването на историческите и културни 
дадености в 
туристически продукти. 
Очаквани резултати: 
< Идентифицирани наличните природни, културни и други ресурси за туризъм; 
< Поддържана и актуализирана база данни с туристическите ресурси; 
< Изработени програми за реставрация, рехабилитация и консервация на 
културни и 
исторически обекти и места; 
< Реставрирани и рехабилитирани културни и исторически обекти; 
< Подобрена обща инфраструктура към исторически, културни и природни 
обекти; 
< Съхранени и възобновени обичаи и традиции; 
< Оценени възможности за тяхното използуване в туристически продукти 
Индикатори: 
• Брой инвентаризирани и заснети обекти – 2007-2009г. и постоянно; 



• Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни – за ремонт – 2007-2009г., 
за поддръжка 2009-2013г; 
• Брой обекти с археологически разкопки – 2008г-2013г; 
• Църквата „Св.Константин и Елена” е изографисана – 2008-2011; 
• Монтирана климатична инсталация и озвучителна техника в църквите в 
с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци – 2008-2011; 
• Ремонтирани и обновени църквите в 21 населени места в общината – поетапно 
през целия период 
• Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и 
историческо наследство на общината – 2007-2008г.; 54 
• Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други 
идентифицирани исторически и природни обекти; 
• Брой възстановени традиции и обичаи – за периода. 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична 

туристическа инфраструктура. 
От анализа на ситуацията и SWOT анализа става ясно, че въпреки сериозният 

потенциал за 
туризъм отрасълът все още е в началото на своето развитие. Според местната общност 
развитието на туризма е основна възможност за развитие на община Струмяни. С оглед 
създаване на подходяща среда за развитие на туризма и превръщането му в 
доходоносен 
отрасъл за местната общност в рамките на тази мярка са предвидени набор от действия 
за: 

< Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура, 
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни центрове, 
информационно осигуряване и други. 

< Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни, 
етническо 
и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други / 

Очаквани резултати: 
< Развита обща и специфична туристическа инфраструктура 
< Проучен и заснет туристически ресурс 
< Създадени туристически продукти на база на ресурсите 
Индикатори: 
< Създаден информационен туристически център – 1 брой през 2007г; работа 
през останалите; 
< Създаден посетителски център –през 2009г.; 
< Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-
сайт, рекламни и информационни материали) – 2008-2010; 
< Изграден 6 км общински път – от с.Микрево до параклиса „Св. Анастасий” – 
местността Решково – 2007 – 2009; 
< Поддържане на 1 брой музей – за целия период; 
< Реновиранеа и опазване съхраненана 1 брой епископска базилика – през целия 
период; 
< Брой създадени малки семейни хотели – 12 до 2009г; и по два през 
следващите години; 
< Инвентаризиран туристически ресурс – база данни – през 2008г; 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически 

продукти, предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния 



туризъм / вкл. щадящото използуване на природните ресурси на територията на 
Национален парк „Пирин”, която е на територията на община Струмяни/. 

От анализа на ситуацията става ясно, че община Струмяни има опит по различни 
проекти,  свързани с развитието на туризма, както и изработена стратегия за неговото 
развитие. Независимо от различните проекти, по които е работила общината за 
развитие на туризма, от анализа става ясно, че в момента липсват предлагани местни 
туристически продукти, които да се предлагат на туристическия пазар. Общината е част 
от обща регионална туристическа дестинация като липсва недостатъчен собствен облик 
и предлагане. В тази връзка са предвидените по тази мярка комплекс от дългосрочни и 
устойчиви действия за създаване на адекватни и продаваеми туристически продукти, 
които да допринесат за получаване на приходи от туризма за местната общност и 
общината.  

Очаквани резултати: 
< Създаване на пакети от туристически продукти и мрежи, обединени около 

опазване на 
биологичното разнообразие, културно-историческото наследство, практики за 
устойчиво земеделие и културно наследство – част от Националната екологична мрежа 
и Националната мрежа на културните маршрути; 

< Увеличено предлагане на дестинацията Струмяни; 
< Увеличен брой туристи в общината; 
Форматирано: Двустранно, Отстъп: 
Отляво: 0.32 cм, Редова разредка: единичен 55 
< Повишен местен капацитет за разработване на туристически продукти. 
Индикатори: 
< Разработени туристически продукти – 8 през 2008г, и по един всяка година до 

2013г.; 
< Увеличен брой туристи в общината /виж мярка 1.1.4/– през целия период. 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа 

развитието 
на туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други / 

Резултатите от анализа на ситуацията показват липсата на структури / 
организации, институции, групи хора и други /, които да оказват дългосрочна и 
целенасочена подкрепа в рамките на обща стратегия за развитие на туризма. 
Структурите, предвиждани по тази мярка ще съдействат за подобряване на средата за 
развитие на туризма, за подобряване капацитета на предприемачите в туризма, за 
подобряване на туристическите услуги, за обща политика и маркетинг на 
туристическата дестинация и изобщо за цялостното развитие на туризма.  

В рамките на тази мярка са предвидени множество действия , насочени към: 
< Създаване на структури за подкрепа на туристическия бизнес 
< Повишаване капацитета на новите структури да работят в полза на общността 
< Подобряване капацитета на предприемачите за туризъм, предлагане на услуги 

и обучение на местните общности 
Очаквани резултати: 
< Повишен капацитет на туристическите предприемачи 
< Подобрени туристически услуги 
< Увеличаване броя на туристите 
< Създаден туристически съвет, подкрепящ туристическия бизнес 
< Създаден информационен туристически център 
Индикатори: 



< Брой проведени обучения и брой обучени предприемачи – в зависимост от 
потребностите – 2 през 2008г; по едно всяка година до края на периода; 

< Създаден туристически съвет – през 2007г., работа на туристическото 
сдружение – през останалите години; 

< Брой предоставени услуги на туристическия бизнес – през целия период; < 
Брой туристи – увеличение с 500% през 2013г. спрямо 2004; 

< Създадени и действащи браншови сдружения – през целия период. 
Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, 

традициите и природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни 
В рамките на тази мярка са предвидени дългосрочни действия за промотиране на 

община Струмяни като атрактивна туристическа дестинация. Предвидено е да се 
изготвят и разпространяват рекламни и промоционни материали, вкючващи различна 
информация за ресурсите и даденостите на общината, участие в различни събития и 
изложения за привличане интереса на туроператори и агенции, както и ежегодно 
провеждане на международния скулптурен симпозиум в с.Илинденци. Ще се поддържа 
уеб-страница, където също ще се намира подходяща туристическа информация. Всички 
тези действия ще бъдат част от обща маркетингова стратегия на община Струмяни за 
промоция на даденостите и туристическите продукти. 

Очаквани резултати: 
< Изработена и изпълнявана маркетингова стратегия за промоция на община 

Струмяни 
като атрактивна туристическа дестинация 

< Привлечени чужди инвеститори в туризма 
< Увеличени работни места на заети в туризма 
< Създадени нови предприятия в туризма 
< Туристическата дестинация – Струмяни известна на туристическия пазар 
< Туристическата дестинация и продукти са предлагани от туроператори 56 
Индикатори: 
< Създадени нови работни места в туризма – 300% за периода; 
< Брой създадени нови предприятия в туризма; 
< Разработена и прилагана маркетингова стратегия за промоция и реклама на 
туристическата дестинация – Струмяни– 2008г. и приложение през останалите; 
< Дестинацията се предлага от туроператори – от 2 през 2008г. и от 3-7 през 

следващите години; 
< Изграден уеб –сайт – 2008г; поддържан през останалите; 
< Брой издадени и разпространени рекламни материали; 
< Брой проведени симпозиуми в с.Илинденци – ежегодно. 
 
Упълномощаваме Кмета на общината да подготви необходимите документи и 

внесе проекта за одобрение”.  
 
 
 


