
 
ПРОТОКОЛ №7 

 
 

Решение № 57 
От  заседание на ОбС, проведено на 12.03.2012г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА,във връзка с писмо ФО от 18.11.2011 г. на 
Министерството на финансите,чл.45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, с 7- за; 0 – против; 5 
– въздържали се; 
Общински съвет Струмяни реши: 
I. Потвърждава като изменя и допълва Решение № 50 от Протокол № 6 от 15.02.2012 
г.,както следва: 
      1. (Ново) Общински съвет Струмяни определя и одобрява обща щатна численост на 
делегираната от държавата дейности, както следва: 

Дейност 122 „Общинска администрация” – 48 щата/ от 57 за предходната 
година/ 
Дейност 219 „Други дейности по отбраната” – 5 щата 
Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност” – 3 щата 

2. (Ново) Общински съвет определя и одобрява обща щатна численост на местните 
дейности, както следва: 
      Дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране – 3 щата 
      Дейност 622 „Озеленяване” – 3 щата /от 5 за предходната година/ 

II. Корегира текста на Решение № 50 от Протокол № 6 от 15.02.2012 г. 
„Приема  Структурата на ОбА Струмяни по принцип и задължава кмета на общината на 
следващото заседание на Общински съвет да внесе  разбивка на т. 3 „Кметски 
наместници” , подробно разписани десетте щатни бройки, разпределени във всички 
населени места” и същия придобива следния вид; 
 „Одобрява Структурата на ОбА Струмяни съгласно приложението по- долу и 
задължава кмета на общината на следващото заседание на Общински съвет да внесе  
разбивка на т. 3 „Кметски наместници” , подробно разписани десетте щатни бройки, 
разпределени във всички населени места. 
№ 
ред 

Звено  Брой 
щатове 
Дейност  
122 

Брой 
щатове 
Дейност  
219 
ПМС 
212 

Брой 
щатове 
Дейност  
239 
ПМС 
258 

Брой 
щатове 
Дейност  
622/местна 
дейност 

Брой 
щатове 
Дейност  
122/местна 
дейност 

1. Кмет на община 1     
2. Кметове на кметства 2     
3. Кметски наместници  10     
3.1  Драката и Палат             1                     
3.2 Игралище              1     
3.3 Седелец и Махалата             1     
3.4 Никудин              1     
3.5 Цапарево             1     
3.6 Гореме и Вракуповица             1     
3.7 Добри Лаки             1     
3.8 Раздол  и Клепало             1     
3.9 Каменица и             1         



Кърпелево 
3.10 Горна Крушица              1     
4. Заместник кметове 2     
5. Секретар на община 1     
6. Вътрешен одитор  1     
7. Администрация в кметства 3     
7.1     Кметство Микрево             2       
7.2     Кметство Илинденци              1     
8. Технически сътрудник ОбС 1     
9. Обща администрация 

Дирекция”Административно, 
правно, информационно и 
финансово обслужване”  

14     

10. Специализирана 
администрация 
Дирекция „Общинска 
собственост, социални и 
инвестиционни дейности”  

13     

11. Охрана и сигурност     3 
12. Дежурни при ОбС  5    
13.  ПУ на РПЦ   3   
14. Озеленяване     3  
 Общо : 48 5 3 3 3 

 

Решение № 58 
От  заседание на ОбС, проведено на 12.03.2012г. 
 

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 45, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, с 12 – за; 0 – 
против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Потвърждава и допълва Решение  №52 от Протокол №6 от 15.02.2012г., както следва: 

1.ОбС Струмяни определя  придобиването  на собствеността върху  
имот  № 029114, местността „Капината”, землище на с.Микрево при граници и съседи 
имот № 029115 – нива на наследниците на Яне Тренев, имот № 029113 – нива на 
наследниците на Илия Манолски и имот № 029086 -  полски път на община Струмяни 
да стане по възмезден начин посредством  покупко- продажба на имота. 

2. ОбС утвърждава изготвената от лицензиран оценител оценка за покупко – 
продажба на имота № 029114, местността „Капината”, землище на с.Микрево при 
граници и съседи имот № 029115 – нива на наследниците на Яне Тренев, имот 029113 – 
нива на наследниците на Илия Манолски и имот № 029086 -  полски път на община 
Струмяни възлизаща на обща стойност от 20 729.00 /двадесет хиляди седемстотин 
двадесет и девет лева/ лв. 

3.Упълномощава кмета на община Струмяни да извърши всички фактически и 
правни действия по придобиване на собствеността   върху имот № 029114, местността 
„Капината”, землище на с.Микрево при граници и съседи имот № 029115 – нива на 
наследниците на Яне Тренев, имот № 029113 – нива на наследниците на Илия 
Манолски и имот № 029086 -  полски път на община Струмяни за изграждане на ПСОВ  
 
 
 



Решение № 59 
От  заседание на ОбС, проведено на 12.03.2012г.  
 
На основание  чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с 11 – за; 0 – против; 1- въздържал се:  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства по проект за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, схема 
BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически 
продукт и маркетинг на дестинациите” на стойност до 500 000 лв. 

2. Дава съгласието си Община Струмяни заедно с партньорите си община Петрич и 
община Сандански, Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и 
туроператорите – Сандански и Българска асоциация по балнеология и СПА 
туризъм, да осигурят 5% общ финансов принос, разпределен съгласно насоките. 
за кандидатстване и договорът между партньорите, неразделна част от 
решението. 

3. Одобрява Договора за партньорство, уреждащ взаимоотношенията между 
кандидата Община Сандански и партньорите : община Петрич, община 
Струмяни,Сдружение на хотелиерите ресторантьорите и туроператорите –
Сандански и Българска асоциация по балнеология и СПА туризъм  по време на 
изпълнение на проекта. 

4. Определя срок за изпълнение на проекта от 12 до 18 месеца, считано от 
подписване Договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.  

5. Декларира устойчивост за период до 1 година след приключване на дейностите 
по проекта при изпълнението на следните задължителни дейности:  

� Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа 
туристически продукт; 

� Участие в регионални, национални и международни туристически борси, 
изложения и панаири; 

� Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и 
рекламни дейности; 

6. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички необходими действия 
при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 
Решение № 60 

От  заседание на ОбС, проведено на 12.03.2012г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с 11 – за; 0 – против; 1- въздържал се:  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Упълномощава  кмета  на  общината Емил Илиев  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 2 276 368,60 лв. (два милиона 
двеста седемдесет и шест хиляди триста шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 01/321/00641 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Спорт, младост, бъдеще” 
сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за 
срока по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба № 25/29.07.2008 г.; 

 



2. Възлага на кмета на Община Струмяни – г-н Емил Илиев да предприеме 
необходимите действия и да подготви необходимите документи за актуализиране на 
условията и срока по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
договор № 01/321/00641 от 23.10.2009 г. 
 

Решение № 61 
От  заседание на ОбС, проведено на 12.03.2012г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с 11 – за; 0 – против; 1- въздържал се:  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Упълномощава  кмета  на  общината Емил Илиев  да  подпише  Запис  на 
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 574 998,60 лв. (петстотин 
седемдесет и четири хиляди деветстотин деведесет и осем лева и шестдесет стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 01/322/00393 от 23.10.2009  г. по мярка 322 за Проект „Играй с мен в зеления 
свят на мечтите” сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция за срока по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 24/29.07.2008 г.; 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни – г-н Емил Илиев да предприеме 
необходимите действия и да подготви необходимите документи за актуализиране на 
условията и срока по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
договор № 01/322/00393 от 23.10.2009 г. 
 
 
 


