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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 10.11.2015 година  до 31.05.2016 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"– 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” – 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 

структура и  на Комисията по бюджет, финанси и контрол по изпълнение на 

решенията на ОбС Струмяни; 
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7. Йордан Димитров Станишев - Коалиция" Реформаторски блок"  – Член на 

Комисия по земеделие, гори, екология и 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 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 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 11 /единадесет/ заседания. Взети са 106 

решения , от които  5  върнати за ново обсъждане: 

 

 

1. Със Заповед № ОА-АК-1088/17.12.2015 год. се връща за ново обсъждане 

Решения   № 15 от Протокол № 2/03.12.2015 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо продължителността на работното време и възнаграждението на 

Председателя на ОбС Струмяни. 

2.  Със Заповед № ОА-АК-106/01.03.2016 год. се връща за ново обсъждане 

Решение  № 56 от Протокол № 6/19.02.2016 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо разделянето на имоти, находящи се в землището на с. Гореме. 

3. Със Заповед № ОА-АК-107/01.03.2016 год. се връща за ново обсъждане Решение  

№ 51 от Протокол № 6/19.02.2016 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо      

одобряване списък на пасища, мери, пасища с храсти и ливади за стопанската 

2016 – 2017 год., приемане на Годишен план за паша, приемане на правила и 

задължения за ползване на пасища, мери и ливади и предоставяне на 

общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от общински 

поземлен фонд под наем или аренда. 

4. Със Заповед № ОА-АК-152/07.04.2016 год. се връща за ново обсъждане Решение  

№ 75 от Протокол № 8/31.03.2016 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

приемане на списък на подотделите по ГСП, в  които се забранява паша на 

селскостопански животни. 
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5. Със Заповед № ОА-АК-232/08.06.2016 год. се връща за ново обсъждане Решение  

№ 105 от Протокол № 11/26.05.2016 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 

искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда  на § 27, 

ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване 

със земеделски земи на н-ци на Димитър Георгиев Малчев. 

 

 

 

Останалите решения са в следните направления: 
 

I. Решение касаещи нормативни актове – 3 / три /; 

II. Решения касаещи бюджета на общината – 8 / осем /; 

III. Решения касаещи образование, култура и социални дейност – 1 / едно /; 

IV. Решения касаещи общинската собственост – 19 / деветнадесет /; 

V. Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове  –11 

/единадесет/  

VI. Решения касаещи кандидатстване по програми и проекти – 10 / десет/; 

VII. Решения касаещи приемане на отчет – 7 / седем/; 

VIII. Решение касаещи одобрение на ПУП   – 3 /три/; 

IX. Решения касаещи предоставяне на  имот съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ 

– 7 / седем /; 

X. Други – 32 / тридесет и две /. 

      
     

I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 45 от Протокол № 5/22.01.2016г.,  на основание чл. 21, ал.1, т.7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 

изменение  в  „Наредба №1“  на  Община Струмяни. 

2. С Решение № 67 от Протокол № 8/31.03.2016 г., на основание чл. 21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 

допълнение в „Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната 

дейност на територията на община Струмяни“. 

3. С Решение № 103 от Протокол № 11/26.05.2016 г., на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА  и във връзка с изпълнение на чл.8 от Наредба № 7 за хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда, Закон за устройство на 

територията, Закон за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 44 за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Закон за 

защита на животните и околната среда, се прие „ Наредба за реда и условията за 

отглеждане на животни на територията на община Струмяни“. 

 

 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 33 от Протокол № 3/15.12.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.10 от 

ЗМСМА и на основание чл.13, във връзка с чл.16 и чл.17  от Закона за 

общинския дълг и във връзка с осигуряване на необходимо финансиране, ОбС 
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дава съгласие за поемане на общински дълг от 150 000.00лв. в режим на 

овърдрафт, с цел финансиране на текущи разходи. 

2. С Решение № 36 от Протокол № 4/23.12.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 124 ал.5 от ЗПФ, и чл.37 ал.3 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, се прие актуализация на разпределението 

на средствата от лимитни капиталови вложения по обекти по бюджета на 

община Струмяни за 2015 година. 

3.  С Решение № 38 от Протокол № 5/22.01.2016г. на основание Закон за 

публичните финанси обн.ДВ. бр.15/15.02.2013г., чл.84, ал.4; чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, се прие проектобюджета на община Струмяни за 2016 година. 

4. С Решение № 39 от Протокол № 5/22.01.2016г. на основание Закон за 

публичните финанси обн.ДВ. бр.15/15.02.2013г., чл.84, ал.4, се прие 

средносрочна бюджетна прогноза на община Струмяни за периода 2016-2018 

година. 

5. С Решение № 40 от Протокол № 5/22.01.2016г. на основание чл.94 (3) т.7 от 

Закон за публичните финанси; ФО №1/12.01.2016г.; чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 

се прие план-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 година. 

6. С Решение № 53 от Протокол № 6/19.02.2016г., на основание Закон за 

държавния бюджет на Република България за 2016г., чл.91, ал.1, обн. ДВ 

бр.96/09.12.2015г.; чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие актуализация на преходен 

остатък към бюджет 2016 год. на община Струмяни. 

7. С Решение № 79 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, чл.124, ал.5 от ЗПФ и чл.37, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Струмяни, 

се прие актуализация на разпределението на средствата от лимитни капиталови 

вложения по обекти по бюджета на община Струмяни за 2016 година. 

8. С Решение № 80 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл. 21, ал.1, т.10 от 

ЗМСМА, се прие предложение относно сключване на споразумение за 

разсрочване на задължение към ДФ „Земеделие” по договор № 01/321/00243 / 

11.05.2010 година. 

 

 

III. Образование, култура и социални дейности  
 

 

1. С Решение № 64 от Протокол № 8/19.02.2016г., на основание чл.35 от Закона 

за социално подпомагане, се прие създаване на Обществен съвет за социални 

услуги в община Струмяни. 

 

 

IV. Общинска собственост 

 
1. С Решение № 29 от Протокол № 3/15.12.2015г. на  основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.1 от Закона за арендата в земеделието,  във 

връзка с чл.46 и чл.47от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл.50, т.15 от Наредбата за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие отдаване под аренда земеделски имот № 095002, находящ се в 

землището на село Илинденци от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с 

тайно наддаване. 

2. С Решение № 30 от Протокол № 3/15.12.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, се прие 

делба на земеделски имот № 006101, находящ се в местността „Тината“, 

землището на село Горна Рибница, община Струмяни. 

3. С Решение № 55 от Протокол № 6/19.02.2016г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл.46 и чл.47 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, се прие 

предложение относно отдаване под аренда на земеделски имот №001123, находящ 

се в землището на село Добри Лаки от общински поземлен фонд, чрез публичен 

търг с тайно наддаване. 

4. С Решение № 58 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 9, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, се прие предложение относно 

предоставяне безвъзмездно за управление на помещения от 

административна сграда, представляваща кметство, находяща се в УПИ 

V с пл. №489 в квартал 25 по РП на село Микрево за нуждите на 

„Български пощи“ ЕАД.  

5. С Решение № 65 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл.10, т.3 и чл.10, 

ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, се прие предложение относно Предоставяне на помещение в 

сградата на Кметство Микрево за създаване на Консултативен кабинет за ползване 

по график от обществените възпитатели и МКБППМН. 

6. С Решение № 66 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 

23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската 

собственост, чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, се прие продажба на имоти – частна 

общинска собственост, представляващи УПИ V и УПИ VІ, находящи се в квартал 

20 по регулационния план на село Каменица и одобряване на експертна оценка от 

независим лицензиран оценител. 

7. С Решение № 69 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от 

ЗМСМА и чл. 34, ал 1 от ЗОС, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната 

собственост и чл. 3, ал. 1 т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, се прие предложение относно искане за 

безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на община Струмяни върху 

недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Младежки дом“, 

намиращ се в УПИ ІV пл. № 276 в кв. 17 по регулационния план на село Струмяни 

по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. 

8. С Решение № 73 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл. 123, ал.1, т.2 от 

Закона за горите, се прие предложение относно определяне на цени за заплащане 

на паша на селскостопански животни в подотдели, горски територии общинска 

собственост. 

9. С Решение № 74 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл.71, ал.5, т.3 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – 



Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни,тел./факс :  07434/30 60, 31 05,  

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 

 

 

6 

 

държавна и общинска собственост, се прие ценоразпис на добита на временен 

склад дървесина, собственост на община Струмяни. 

10. С Решение № 93 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 

т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската 

собственост, чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, се прие предложение относно продажба 

на имоти – частна общинска собственост, представляващи ПИ 100 и ПИ 98, 

находящи се по кадастралния план на село Горна Крушица и одобряване на 

експертни оценки от независим лицензиран оценител. 

11. С Решение № 94 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие Предложение относно отдаване под аренда на земеделски 

имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване: Имот 

№029007 с площ от 8,272 дка , седма категория, с начин на трайно ползване 

„лозя”, находящ се в местността „Градешка река“, землището на село Илинденци. 

12. С Решение № 95 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№029010 с площ от 1,882 дка , седма категория, с начин на трайно ползване 

„лозя”, находящ се в местността „Градешка река“, землището на село Илинденци. 

13. С Решение № 96 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№001079 с площ от 2,323 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„нива”, находящ се в местността „Везовица“, землището на село Вракуповица. 

14. С Решение № 97 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№003004 с площ от 29,664 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„лозя”, находящ се в местността „Везовица“, землището на село Вракуповица. 

15. С Решение № 98 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
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Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№003019 с площ от 56,474 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, находящ се в местността „Везовица“, землището на село 

Вракуповица. 

16. С Решение № 99 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№001078 с площ от 175,425 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, находящ се в местността „Везовица“, землището на село 

Вракуповица. 

17. С Решение № 100 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№010004 с площ от 26,470 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, находящ се в местността „Луковете“, землището на село 

Гореме. 

18. С Решение № 101 от Протокол № 10/28.04.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата в земеделието, във 

връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, се прие предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти 

от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване:Имот 

№010057 с площ от 8,352 дка , десета категория, с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, находящ се в местността „Луковете“, землището на село 

Гореме. 

19. С Решение № 106 от Протокол № 11/26.05.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 12 от Закона за 

пчеларството,  във връзка с чл. 26, ал. 1 т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 17 от Договора за 

учредено право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд № ДГ – 

30/13.03.2013 г  и молба с вх. 90 00-503/09.03.2016 година от Емилия Кирилова 

Митрева, се прие предложение относно молба с вх. № 94 00-503/09.03.2016 година 

от Емилия Кирилова Митрева  за сключване на анекс към Договор за учредено 

право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд № ДГ-30/13.03.2013 

година. 

 

V. Програми, стратегии и планове. 
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1. С Решение № 26 от Протокол № 3/15.12.2015 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие Годишна 

програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Будител-1997“ 

с.Струмяни за 2016 година. 

2. С Решение № 27 от Протокол № 3/15.12.2015 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие Годишна 

програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Братя Миладинови-1936“ 

с.Микрево за 2016 година. 

3. С Решение № 28 от Протокол № 3/15.12.2015 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие Годишна 

програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Климент Охридски-1920“ 

с.Илинденци за 2016 година. 

4. С Решение № 47 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост,  се 

прие „ Стратегия за управление на общинската собственост в община 

Струмяни за периода 2016-2019 година“. 

5. С Решение № 48 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, се прие 

„Програма за управление и разпореждане и имоти - общинската собственост в 

община Струмяни през  2016 година“. 

6. С Решение № 49 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл.19, т.2 и т.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие 

„Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни за периода 

2016-2020 година“. 

7. С Решение № 50 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл.19, т.2 и т.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие „План за 

развитие на социалните услуги на община Струмяни за  2016 година“. 

8. С Решение № 54 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, се прие „ План за противодействие на тероризма на територията на 

община Струмяни“. 

9. С Решение № 68 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  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 Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2016 година. 

10. С Решение № 71 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  на основание чл.36б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се прие „План за 

развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2017 година“. 

11. С Решение № 84 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, се 

прие годишен план за ползване на дървесина от имоти – горски територии, 

собственост на общината. 
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VІ. Кандидатстване по програми и проекти 

1. С Решение № 42 от Протокол № 5/22.01.2016 г., на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и Закона за общинската собственост, се прие предложение относно 

кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – БЮР Македония с проект „По 

следите на Мис Стоун” 

2. С Решение № 43 от Протокол № 5/22.01.2016 г., на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА и Закона за общинската собственост, се прие предложение относно 

кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – БЮР Македония с проект 

„Въвеждане на възобновяеми източници на енергия и подобряване на 

енергийната ефективност в Общините Струмяни и Василево“. 

3. С Решение № 44 от Протокол № 5/22.01.2016 г., на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и Закона за общинската собственост, се прие предложение относно 

кандидатстване за финансиране по Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – БЮР Македония с проект 

„Защита на населението в общините Струмяни и Карбинци чрез 

предотвратяване на щети от наводнения“. 

4. С Решение № 60 от Протокол № 6/19.02.2016г., на основание ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ 

И ХОРА, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ СИТУАЦИИ 2014-2020, 

приет с Решение № 48/26.03.2015г. на Общински съвет Струмяни, се прие 

решение да се реализира проект с работно заглавие„Толерантни и активни“ 

в община Струмяни по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАЗТЕЖ“ 2014-2020. 

5. С Решение № 86 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 

община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, с инвестиционен приоритет 6d 

„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и 

насърчаване  на екосистемите услуги, включително чрез „Натура 2000“ и 

екологосъобразните инфраструктури“ с Акроним: ACTkNOW, в срок до 

22.04.2016 година. 

6. С Решение № 87 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 

община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, с инвестиционен приоритет  9а 

„ Инвестиции в здравна и социална инфраструктура“ към Приоритетна ос 4, 

в срок до 22.04.2016 година. 

7. С Решение № 88 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 

община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, с инвестиционен приоритет  9с 

„ Предоставяне  подкрепа за социални предприятия“ към Приоритетна ос 4, в 

срок до 22.04.2016 година. 

 

8. С Решение № 89 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 
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община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, с инвестиционен приоритет  6f 

„ Промотиране на иновативни технологии  за подобряване защитата на 

околната среда и ресурсната ефективност в сектор отпадъци, водния сектор, 

защита на почвата или намаляване замърсяването на въздуха“ към 

Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптивен на климатичните промени 

трансграничен регион“ с проект „ Подобряване управлението на водите в 

басейна на река Струма“ в срок до 22.04.2016 година. 

9. С Решение № 90 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 

община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-В  Балкани-Средиземно море 2014-2020. 

10. С Решение № 91 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на 

община Струмяни за финансиране по Програма за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, с инвестиционен приоритет  6с 

„ Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културното наследство“ към Приоритетна ос 2 „ Устойчив и приспособим 

към климата трансграничен регион“ с Акроним: RiverPLUS, в срок до 

22.04.2016 година. 

 

VIІ. Отчети 

 
1. С Решение № 24 от Протокол № 3/15.12.2015г.  на основание чл.140 от Закона за 

публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие Годишния отчет за 

изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2014 година.  

2. С Решение № 25 от Протокол № 3/15.12.2015 г., на основание чл.140 от Закона 

за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие годишния отчет за 

изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на община 

Струмяни за 2014 година. 

3. С Решение № 46 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл. 7, ал. 2 от 

ЗБППМН, се прие „Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. 

4. С Решение № 72 от Протокол № 8/19.02.2016г.,  съгласно чл.9, ал.1 от Закона за 

общинския дълг, се прие  годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на 

община Струмяни към 31.12.2015 година. 

5. С Решение № 76 от Протокол № 8/19.02.2016г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя 

Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 година. 

6. С Решение № 77 от Протокол № 8/19.02.2016г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие финансов отчет и отчет за дейността на НЧ 

„Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 година. 

7. С Решение № 78 от Протокол № 8/19.02.2016г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, се прие финансов отчет и отчет за дейността на НЧ 
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„Климент Охридски– 1920“, село Илинденци за периода 01.01.2015г. – 

31.12.2015 година. 

 

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП 

 
1. С Решение № 41 от Протокол № 5/22.01.2016г. на основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, и съгласно разпоредбата на чл.134, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията влязъл в сила на 26.11.2012г. във връзка с 

чл.124 „а“ от  Закона за устройство на територията , се прие 

изработването проекти за ЧИ  на ПУП-ПР и ПУР на ПУП на с.Микрево, 

одобрен със Заповед №87 от 1994 година.  Разрешаване да се изработи 

инвестиционен проект за строеж „Корекция на р.Цапаревска -укрепване 

и почистване в с.Микрево“, община Струмяни.  

2. С Решение № 57 от Протокол № 6/19.02.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА, чл.134 от ЗУТ във връзка с §6 и §8, от Преходните 

разпоредби на Закона за устройство на територията , се прие 

предложение относно одобряване на задание за проектиране на 

Подробен устройствен план – частично изменение на План за 

регулация (ПУП – ЧИ на ПР). 

3. С Решение № 82 от Протокол № 9/14.04.2016г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията , 

се прие предложение относно частично изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ЧИ на ПРЗ/ 

в кв.59 по одобрения със Заповед №87 от 1994 год. ПУП на с. Микрево, 

община Струмяни, област Благоевград във връзка с инвестиционно 

намерение за изграждане на „ Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ в с. Микрево, община Струмяни. 

 

ІХ. Предоставяне на  имот съгласно чл.45ж, ал.2 

от ППЗСПЗЗ 

 
1. С Решение № 31 от Протокол № 3/15.12.2015 г. 

2. С Решение № 32 от Протокол № 3/15.12.2015 г. 

3. С Решение № 37 от Протокол № 4/23.12.2015 г. 

4. С Решение № 52 от Протокол № 6/19.02.2016 г. 

5. С Решение № 92 от Протокол № 10/28.04.2016 г. 

6. С Решение № 102 от Протокол № 11/26.05.2016 г. 

7. С Решение № 104 от Протокол № 11/26.05.2016 г. 

 

 

X. Други 

 
1. С Решение № 1 от Протокол № 1/10.11.2015 г. 

2. С Решение № 2 от Протокол № 1/10.11.2015 г. 

3. С Решение № 3 от Протокол № 1/10.11.2015 г. 

4. С Решение № 4 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

5. С Решение № 5 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 



Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни,тел./факс :  07434/30 60, 31 05,  

E-mail :  strumyani_obs@abv.bg 

 

 

12 

 

6. С Решение № 6 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

7. С Решение № 7 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

8. С Решение № 8 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

9. С Решение № 9 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

10. С Решение № 10 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

11. С Решение № 11 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

12. С Решение № 12 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

13. С Решение № 13 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

14. С Решение № 14 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

15. С Решение № 16 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

16. С Решение № 17 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

17. С Решение № 18 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

18. С Решение № 19 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

19. С Решение № 20 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

20. С Решение № 21 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

21. С Решение № 22 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

22. С Решение № 23 от Протокол № 2/03.12.2015 г. 

23. С Решение № 34 от Протокол № 4/23.12.2015 г. 

24. С Решение № 35 от Протокол № 4/23.12.2015 г. 

25. С Решение № 59 от Протокол № 6/19.02.2016 г. 

26. С Решение № 61 от Протокол № 6/19.02.2016 г. 

27. С Решение № 62 от Протокол № 7/11.03.2016 г. 

28. С Решение № 63 от Протокол № 7/11.03.2016 г. 

29. С Решение № 70 от Протокол № 8/31.03.2016 г. 

30. С Решение № 81 от Протокол № 9/14.04.2016 г. 

31. С Решение № 83 от Протокол № 9/14.04.2016 г. 

32. С Решение № 85 от Протокол № 9/14.04.2016 г. 

 

 

 

               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/ 


