ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Струмяни
за периода 01.07.2018 година до 31.12.2018 година
от Златка Методиева Яневска – председател на Общински съвет
Струмяни
Общински съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите
на общината по реда определен от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
За мандат 2015 – 2019 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са
разпределени по следния начин:
1. Златка Методиева Яневска – Коалиция" Реформаторски блок"– председател на
Общински съвет Струмяни, председател на Комисия по проекти, програми,
наредби и структура, член на Комисията по бюджет, финанси и контрол по
изпълнение решенията на ОбС Струмяни и на Комисията по образование,
култура, спорт и социални дейности;
2. Емил Димитров Трендафилов – Коалиция" Реформаторски блок"– зам.председател на ОбС Струмяни, председател на Комисия по бюджета, финанси и
контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни, член на Комисията по
проекти, програми, наредби и структура и на Комисията по образование,
култура, спорт и социални дейности;
3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – зам.- председател на ОбС Струмяни,
член на Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и на
Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
4. Анита Василева Митрева – Коалиция" Реформаторски блок" – председател на
Комисията по образование, култура, спорт и социални дейности, член на
Комисията по проекти, програми, наредби и структура и на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
5. Елисавета Александрова Кирянска – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по
образование, култура, спорт и социални дейности и на Комисията по проекти,
програми, наредби и структура;
6. Костадин Стоянов Цонев – МК „ОБЩИНА СТРУМЯНИ-НАШ ДОМ -

Земеделски съюз „ Александър Стамболийски“, партия на зелените, нова
алтернатива“ - председател на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, член на Комисията по проекти, програми, наредби и
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структура и на Комисията по бюджет, финанси и контрол по изпълнение на
решенията на ОбС Струмяни;
7. Йордан Димитров Станишев - Коалиция" Реформаторски блок" – член на
Комисия по земеделие, гори, екология и на Комисия по строителство,
градоустройство и общинска собственост;
8. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ” - член на комисия по земеделие, гори,
екология и Комисия по бюджет, финанси и контрол по изпълнение решенията на
ОбС Струмяни;
9. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие, гори,
екология;
10. Методи Аризанов Котевски – Коалиция" Реформаторски блок" – председател на
Комисия по земеделие, гори, екология и член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
11. Найден Иванов Димитров – Коалиция" Реформаторски блок" – председател на
комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост и член на
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ;
12. Йорданка Стефанова Стаменова – Коалиция" Реформаторски блок" – член на
Комисия по земеделие, гори, екология, Комисия по строителство,
градоустройство и общинска собственост и на Комисия по бюджет, финанси и
контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни;
13. Славчо Димитров Благоев – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по строителство,
градоустройство и общинска собственост и на Комисия по образование, култура,
спорт и социални дейности;
Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация е
приет „Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, който регламентира
правата, задълженията и координацията между общински съвет и общинска
администрация.
За посоченият период са проведени 7 /седем/ заседания. Взети са 43 решения,
от които 1 / едно / върнати за ново обсъждане:

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

Решения, касаещи нормативни актове – 0 / нула /;
Решения, касаещи бюджета на общината – 6 / шест /;
Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 3 / три /;
Решения, касаещи общинската собственост – 8 / осем /;
Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 3 / три /
Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 2 / две /;
Решения, касаещи приемане на отчет – 3 / три /;
Решения, касаещи одобрение на ПУП – 5 / пет /;
Решения, касаещи предоставяне на имот по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към
ЗИД на ЗСПЗЗ – 10 / десет /;
Други – 2 / две /.
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I. Нормативни актове
II. Бюджет
1. С Решение № 384 от Протокол № 44 /25.10.2018г., във връзка с изпълнение на
дейностите по горе цитирания проект и на основание чл. 21, ал.10 от ЗМСМА, се
прие Община Струмяни да осигури от общинския бюджет за 2019г. разходи за
СМР: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ” по проект
„Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в
трансграничния район България-Гърция“ на стойност 45 654,62 лева с ДДС.
2. С Решение № 385 от Протокол № 44 /25.10.2018г., във връзка с изпълнение на
дейностите по горе цитирания проект и на основание чл. 21, ал.10 от ЗМСМА, се
прие Община Струмяни да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
„Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в
трансграничния район България-Гърция“ , финансиран по Програма за
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.
3. С Решение № 392 от Протокол № 46 /27.12.2018г., на основание чл.21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, чл.13, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се прие изменение в
решение №282 от протокол №31/08.12.2017г., решение №283 от протокол
№31/08.12.2017г. и решение №312 от протокол №35/09.03.2018г. на ОбС
Струмяни.
4. С Решение № 393 от Протокол № 46 /27.12.2018г., съгласно чл.125, ал. 1, т.2 от
Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7 Юни 2016 г., чл.46 от
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в
община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, се прие да бъде
актуализиран бюджета на община Струмяни за 2018г., по приходната и
разходната част.
5. С Решение № 394 от Протокол № 46 /27.12.2018г., на основание чл.21, ал.1, т.5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се утвърди
размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в
Община Струмяни, считано от 01.01.2019 година.
6. С Решение № 395 от Протокол № 46 /27.12.2018г., на основание чл.21, ал. 1, т. 7
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 и
чл.67 от Закона за местните данъци и такси и чл. 16 от Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община
Струмяни, се прие и одобри план-сметка за необходимите разходи за битови
отпадъци по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на
битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване на територията на община Струмяни за 2019 година.
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III. Образование, култура и социални дейности
1. С Решение № 354 от Протокол № 40 /11.07.2017г., на основание чл.21,ал.2 и във
връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, се прие СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево да бъде
включено в списъка на средищните училища в община Струмяни за учебната
2018/2019 година.
2. С Решение № 366 от Протокол № 42 /30.08.2018г., на основание чл.21, ал.1, т.12
и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, се прие „Правилник за организацията
и реда на работа на Общински фонд за осигуряване и подкрепа на
професионалното развитие на кадри в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА”
ООД“.
3. С Решение № 367 от Протокол № 42 /30.08.2018г., на основание чл.21, ал.2 и във
връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, на основание чл.60 и чл.61 от Закона за училищното и
предучилищното образование и чл.8 и чл.9 от Наредба №5 от 03.06.2016 за
предучилищното образование, на основание чл.3 от Наредба за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и
на основание мотивирано предложение от Директора на ДГ „Патиланци“с.Микрево и Директора на СУ „Св.Паийсий Хилендарски“ – с.Микрево, се прие
училищната мрежа на общината за учебната 2018/2019 година.

IV. Общинска собственост
1. С Решение № 360 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за ред за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, се даде съгласие да се
продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска
собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот УПИ VІ (шести) с
площ от 590 кв. м. (петстотин и деветдесет кв. м.), находящ се по регулационния
план на село Илинденци, одобрен със Заповед № 573/23.06.1973 г., изменен и
одобрен със Заповед № 315/1995 г., община Струмяни, при граници и съседи: от
север - улица; от запад - улица; от изток – УПИ VІІ (седми); от запад - УПИ
ХVІІІ (осемнадесети) и УПИ ІІ (втори), описан в Акт за частна общинска
собственост № 1214/28.05.2015 година, вписан в Службата по вписвания: Вх.
рег. 1347/Дв. вх. 1341/04.06.2015 г., акт № 158, т. 5, н.д. 800, и.п. 26986.
2. С Решение № 364 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 Закона за устройство на
територията /ЗУТ/, се прие промяна предназначението на УПИ I, кв.24 по
Регулационния план на с. Каменица одобрен със Заповед №330/1993г., община
Струмяни, област Благоевград, публична общинска собственост с
предназначение от „Баня и спортни площадки“ в „Центрове за грижа за лица с
психични разстройства“.
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3. С Решение № 365 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал.1 т.
8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл.18, ал.3 и
чл.31, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата
инфраструктура и във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката, се прие
учредяване на безвъзмездни сервитути върху имоти-общинска собственост,
възникващи при реконструкцията на инженерни мрежи, засегнати от
изграждането на обект: Автомагистрала „Струма”, Лот 3.3, с обхват от км
397+000 до км 397+600, в землището на гр.Кресна, община Кресна, област
Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6
в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област
Благоевград и на обект: Автомагистрала „Струма” Лот 3.3 с обхват от км
397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І – 1/Е79/ при км
397+000 и нова пътна връзка на път І – 1/Е79/ с общински път с.Ново Делчево –
с.Дамяница, в землищата на гр.Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна,
с.Илинденци и с.Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с.
Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.
4. С Решение № 369 от Протокол № 42 / 30.08.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се прие
обявяване на общински имот № 023003 с начин на трайно ползване „изоставена
нива“ – публична общинска собственост, находящ се в местността „Гарата“,
землището в село Илинденци - за частна общинска собственост.
5. С Решение № 371 от Протокол № 43 / 27.09.2018г., на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
6. С Решение № 376 от Протокол № 43 / 27.09.2018г., на основание чл.21,
ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, и §33 от Заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите, се прие безвъзмездно прехвърляне
на имоти публична общинска собственост /язовири/ на държавата.
7. С Решение № 379 от Протокол № 44 / 25.10.2018г., на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Струмяни през 2018 година.
8. С Решение № 383 от Протокол № 44 / 25.10.2018г., на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за ред за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, се прие продажба на имот
№ 024005, пета категория с начин на трайно ползване „изоставена нива“,
находящ се в местността „Гарата“, землището на село Илинденци, община
Струмяни, чрез публичен търг с тайно наддаване.
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V. Програми, стратегии и планове.
1. С Решение № 388 от Протокол № 45 / 22.11.2018г., на основание чл.26а, ал.1 и
ал.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма /календарен
план/ за развитие на читалищната дейност за 2019 година на НЧ „Братя
Миладинови-1936“ с. Микрево.
2. С Решение № 389 от Протокол № 45 / 22.11.2018г., на основание чл.26а, ал.1 и
ал.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма /календарен
план/ за развитие на читалищната дейност за 2019 година на НЧ „Будител-1997“
с. Струмяни.
3. С Решение № 390 от Протокол № 45 / 22.11.2018г., на основание чл.26а, ал.1 и
ал.2 от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма /календарен
план/ за развитие на читалищната дейност за 2019 година на НЧ „Климент
Охридски - 1920“ с.Илинденци.

VІ. Кандидатстване по проекти
1. С Решение № 355 от Протокол № 40 / 11.07.2018г., на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, се прие кандидатстване на Община Струмяни в качеството
си допустим кандидат по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 година.
2. С Решение № 370 от Протокол № 42 / 30.08.2018г., на основание чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, се прие кандидатстване на Община Струмяни в качеството
си конкретен бенефициент по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА
ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”.

VIІ. Отчети
1. С Решение № 368 от Протокол № 42 / 30.08.2018г., на основание чл. 27,
ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/, се прие Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за
периода 01.01.2018 год. - 30.06.2018 година.
2. С Решение № 377 от Протокол № 44 / 25.10.2018г., на основание чл.140
от Закона за публичните финанси и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, се прие
„Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за
2017 година”.
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3. С Решение № 378 от Протокол № 44 / 25.10.2018г., на основание Заповед
№ ОА-АК-279/11.10.2018 год. на Областния управител и във връзка с
чл.45, ал.9 от ЗМСМА, се прие повторно Решение № 375 от Протокол №
43/27.09.2018 година.

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП
1. С Решение № 356 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал.1,
т. 11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,
във връзка със заявление от Ивайло Любенов Черкезов управител на
,,ЧЕРКЕЗОВ ‘‘ООД
с адрес на управление : гр.Благоевград,
ул.Илинден №, се прие решение за одобряване на ПУП /подробен
устройствен план/ - ПЗ /план за застрояване/ за имот №023022, в
землището на с.Илинденци, местността „Гарата“, община Струмяни по
чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.
2. С Решение № 362 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал.1,
т. 11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,
във връзка със заявление от Йордан Валентинов Георгиев управител на
,,Транс Лукс ‘‘ ООД с адрес на управление : с.Струмяни,
ул.Международно шосе 9, се прие решение разрешение и одобрение на
ПУП /подробен устройствен план/ - ПП / Парцеларен план/ за имат №
024026; в землището на с.Илинденци, местността „Гарата“, община
Струмяни по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.
3. С Решение № 363 от Протокол № 41 / 27.07.2018г., на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 т. 5, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ
(Закона за устройство на територията), във връзка с молба вх. №94001295/18.07.2018 год. от Ивайло Любенов Черкезов и Деяна Илиева
Черкезова, се при решение за разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:
Изместване на въздушна линия СрН (20кV) „Сливница” през поземлен
имот № 023020 в землището на с. Илинденци (ЕКАТТЕ 32665), община
Струмяни, област Благоевград.

ІХ. Предоставяне на имот по реда на § 27, ал.2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С Решение № 357 от Протокол № 41 / 27.07.2018г.
С Решение № 358 от Протокол № 41 / 27.07.2018г.
С Решение № 359 от Протокол № 41 / 27.07.2018г.
С Решение № 361 от Протокол № 41 / 27.07.2018г.
С Решение № 372 от Протокол № 43 / 27.09.2018г.
С Решение № 373 от Протокол № 43 / 27.09.2018г.
С Решение № 381 от Протокол № 44 / 25.10.2018г.
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8. С Решение № 382 от Протокол № 44 / 25.10.2018г.
9. С Решение № 387 от Протокол № 45 / 22.11.2018г.
10. С Решение № 396 от Протокол № 46 / 27.12.2018г.

X. Други
1. С Решение № 374 от Протокол № 43 / 27.09.2018г.
2. С Решение № 391 от Протокол № 45 / 22.11.2018г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Като председател на ОбС Струмяни, през настоящия мандат съм се старала да
реагирам адекватно и компетентно при организацията и провеждането на заседанията
през отчетения период, установявайки дух на уважение, толерантност и диалогичност
в работата ни , ръководейки се от интересите на жителите на община Струмяни.
Общинските съветници работиха конструктивно и отговорно, показвайки активно
отношение към решаване на проблемите на общината. Надявам се да запазим този стил
на работа и в бъдеще.
Усилията ми ще бъдат да работим в посока градивност, диалог и самокритичност , в
изпълнение на задълженията ни на отговорни публични личности пред нашите
избиратели и да отговорим на техните очаквания.

С уважение:
ЗЛАТКА ЯНЕВСКА
/Председател на ОбС Струмяни/
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