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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 

 

О Т Ч Е Т 

 
за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 01.07.2017 година  до 31.12.2017 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 53 решения, 

от които  6 /шест/  върнати за ново обсъждане: 

 

 

Останалите решения са в следните направления: 
 

I. Решения, касаещи нормативни актове – 3 / три /; 

II. Решения, касаещи бюджета на общината – 9 / девет /; 

III. Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 2 / две /; 

IV. Решения, касаещи общинската собственост – 6 / шест /; 

V. Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 7 /седем/  

VI. Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 0 / нула /; 

VII. Решения, касаещи приемане на отчет – 1 / един /;  

VIII. Решения, касаещи одобрение на ПУП   – 2 /две/; 

IX. Решения, касаещи предоставяне на  имот по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИД на ЗСПЗЗ – 9 / девет /; 

X. Други – 8 / осем /.        
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I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 256 от Протокол № 27/28.09.2017г.,  на основание чл.21, ал.1, 

т.12 от ЗМСМА, приема „Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Струмяни“. 

2. С Решение № 270 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание чл. 21, ал. 2 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

отменя „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество“ приета с Решение № 73 от Протокол № 7/30.03.2004 г. 

на Общински съвет Струмяни, прима нова „Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество“. 

3. С Решение № 272 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание чл. 21, ал.1, 

т.7 от ЗМСМА, изменя в ,,Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Струмяни ‘‘. 

 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 245 от Протокол № 25/27.07.2017г. съгласно чл.122, ал. 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 актуализация за 

прехвърляне на средства от Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на 

дейностите по опазване на околната среда”, функция „Жилищно строителство и 

БКС” в Дейност 122 „Общинска администрация”, функция „Изпълнителни и 

законодатели органи” по бюджета на общината за 2017 година. 

2. С Решение № 248 от Протокол № 26/31.08.2017г. 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 необходимостта от осигуряване на  

допълнително обезпечение по кредит-овърдрафта по повод анексиране с още 6 

месеца до 31.12.2017 г., се даде съгласие за предоставяне на допълнително 

обезпечение по кредит-овърдрафта на община Струмяни, сключен с договор № 

ДК-648-501284-66/14.11.2016 година.  

3. С Решение № 249 от Протокол № 26/37.08.2017г. съгласно чл.122, ал. 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 актуализация за 

прехвърляне на средства от Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на 

дейностите по опазване на околната среда”, функция „Жилищно строителство и 

БКС” в Дейност 738 „Читалища”, функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности” по бюджета на общината за 2017 г., поради недостига от средства за 

възнаграждения и издръжка на читалищата. Средствата недостигат, защото 

стандарта за читалищата не се увеличи съразмерно с увеличението на 

минималната основна заплата от 01.01.2017г. В този недостатъчен стандарт се 

включва и издръжката, което още повече утежнява функционирането им. 

4. С Решение № 265 от Протокол № 29/26.10.2017г., на основание  Заповед № ОА-

АК-351/12.10.2017 год. на Областния управител и във връзка с чл.45, ал.9 от 
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ЗМСМА се отмени Решение № 264 от Протокол № 27/28.09.2017 год. на ОбС 

Струмяни. 

5. С Решение № 267 от Протокол № 30/24.11.2017г., на основание Заповед № ОА-

АК-390/09.11.2017 год. на Областния управител и във връзка с чл.45, ал.9 от 

ЗМСМА, се отмени Решение № 266 от Протокол № 29/26.10.2017 год. на ОбС 

Струмяни. 

6. С Решение № 282 от Протокол № 31/08.12.2017г., на основание чл.21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА, чл.13, чл.16, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се даде 

съгласие на 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: „Въвеждане 

на енергийно ефективни източници и подобряване на енергийната ефективност в 

Струмяни и Василево", финансиран от Програма за трансгранично 

сътрудничество България – Македония 2014-2020, приоритетна ос околна среда, 

схема Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни 

ресурси в района на ТГС 

7. С Решение № 283 от Протокол № 31/08.12.2017г., на основание чл.21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА, чл.13, чл.16, чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг, се даде 

съгласие на 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: „Защита на 

населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на 

щетите от наводненията ", финансиран от Програма за трансгранично 

сътрудничество България – Македония 2014-2020, приоритетна ос околна среда, 

схема Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни 

ресурси в района на ТГС. 

8. С Решение № 287 от Протокол № 32/22.12.2017г., на основание Заповед № ОА-

АК-435/20.12.2017 год. на Областния управител и във връзка с чл.45, ал.9 от 

ЗМСМА, се отмени Решение № 285 от Протокол № 31/08.12.2017 год. на ОбС 

Струмяни. 

9. С Решение № 288 от Протокол № 32/22.12.2017г., на основание чл.16, чл.17, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОД, във връзка с чл.19 от ЗОД и чл.21, ал.1, точка 10 от 

ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, се даде съгласие за поемане на 

краткосрочен общински дълг от община Струмяни. 

 

 

III. Образование, култура и социални дейности  
 

 

1. С Решение № 244 от Протокол № 25/27.07.2017г., на основание чл.21,ал.2 и 

във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание чл.11 „а“,ал.2 и 3 от Наредба №7/29.12.2000 г 

за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата,детските градини и 

обслужващите звена,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 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 2017/2018 година. 
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2. С Решение № 273 от Протокол № 30/24.11.2017г., на основание § 1 от 

Наредбата за изменение на Наредба № 1от 16.01.2017 г. за условията и реда 

за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическите специалисти в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование /ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г./;  чл. 

21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, се прие актуализиран списък с пътуващи служители 

и работници в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с.Микрево, ДГ „Патиланци“ 

с.Микрево, ДВХПР – с.Раздол и Защитени жилища – с.Раздол за 2017 година. 

 

 

IV. Общинска собственост 

 
1. С Решение № 241 от Протокол № 25/27.07.2017г. 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 даде съгласие за отдаване под аренда на земеделски имоти от 

общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се в 

землището на село Илинденци,  община Струмяни. 

2. С Решение № 243 от Протокол № 25/27.07.2017г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, във връзка с чл. 9, ал. 3 от Наредбата за поставяне на 

временни преместваеми съоръжения на територията на община Струмяни, не се 

прие предложение относно утвърждаване на схемите на местата за разполагане  на 

временни преместваеми съоръжения върху терени – общинска собственост. 

3. С Решение № 274 от Протокол № 30/24.11.2017г.,  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 

изменение в Решение № 643 от Протокол № 43/11.12.2014 г. на 

Общински съвет Струмяни.  

4. С Решение № 275 от Протокол № 30/24.11.2017г.,  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 частично отменяне на Решение № 275 на Протокол № 

22/25.04.2013 година на Общински съвет Струмяни. 

5. С Решение № 276 от Протокол № 30/24.1.2017 г., 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 даде съгласие за отдаване под аренда на земеделски имот № 001096, 

находащ се в землището на село Седелец от общинския поземлен фонд, чрез 

публичен търг с тайно наддаване. 
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6. С Решение № 286 от Протокол № 31/08.12.2017г., на основание Заповед № ОА-

АК-424/07.12.2017 год. на Областния управител и във връзка с чл.45, ал.9 от 

ЗМСМА, се отмени Решение № 271 от Протокол № 30/24.12.2017 год. на ОбС 

Струмяни. 

 

 

V. Програми, стратегии и планове. 
 

1. С Решение № 236 от Протокол № 25/27.07.2017г.,  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 2017 година. 

2. С Решение № 247 от Протокол № 26/31.08.2017г.,  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 

12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3, т.2 от Закона за управление на 

отпадъците, се прие Приема „Актуализирана Програма за управление на 

отпадъците на Община Струмяни за периода 2016-2020 година”. 

3. С Решение № 255 от Протокол № 27/28.09.2017 г., на основание Заповед № ОА-

АК-320/13.09.2017 год. на Областния управител и във връзка с чл.45, ал.9 от 

ЗМСМА, се отмени Решение № 250 от Протокол № 26/31.08.2017 год. на ОбС 

Струмяни. 

4. С Решение № 268 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание  чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, не 

се прие предложение относно актуализация на Програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2017 

година. 

5. С Решение № 278 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание чл.26а, т.1 и т.2 

от Закона за народните читалища, се прие  Годишна програма /календарен план/ 

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

Микрево за 2018 година. 
6. С Решение № 279 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание чл.26а, т.1 и т.2 

от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма /календарен план/ 

за развитие на читалищната дейност на НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни за 2018 

година. 
7. С Решение № 280 от Протокол № 30/24.11.2017 г., на основание чл.26а, т.1 и т.2 

от Закона за народните читалища, се прие Годишна програма /календарен план/ 

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

с.Илинденци за 2018 година. 

 
          

VІ. Кандидатстване по проекти    
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VIІ. Отчети 

 
1. С Решение № 237 от Протокол № 25/27.07.2017г.,  на  основание чл. 27, 

ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се 

прие  Годишен отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за 

периода 01.01.2017 год. -  30.06.2017 година. 

 

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП 

 
1. С Решение № 242 от Протокол № 25/27.07.2017г. 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 Фирма ,, Бумар ‘‘АД с адрес на управление : 

гр.Сандански,ул.Любен Каравелов  №38., се даде разрешение за 

изработване на Проект за „Подробен устройствен план” – „План за застрояване” 

по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот№ 009035, №031015, местността ,,Горно поле 

‘‘ и имот №029001 в местността ,, Градешка река ‘‘ в землището на 

с.Илинденци. 

2. С Решение № 281 от Протокол № 30/24.11.2017г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  

и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17а от ЗОЗЗ и чл. 29 от ЗОЗЗ, се одобри Подробен 

устройствен план-парцеларен план за имоти общинска собственост в землището 

на с.Илинденци от км 400+211.00 до км407+834.00. 

 

 

 

 

ІХ. Предоставяне на  имот по реда на § 27, ал.2 от 

ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ 

 
1. С Решение № 238 от Протокол № 25/27.07.2017г. 

2. С Решение № 239 от Протокол № 25/27.07.2017г. 

3. С Решение № 240 от Протокол № 25/27.07.2017г. 

4. С Решение № 257 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

5. С Решение № 258 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

6. С Решение № 259 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

7. С Решение № 260 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

8. С Решение № 251 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

9. С Решение № 277 от Протокол № 30/24.11.2017г. 

 

 

X. Други 

 
1. С Решение №246 от Протокол № 25/ 27.07.2017г. 

2. С Решение №252 от Протокол № 26/ 31.08.2017г. 
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3. С Решение №253 от Протокол № 27/ 28.09.2017г. 

4. С Решение № 254 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

5. С Решение № 262 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

6. С Решение № 263 от Протокол № 27/28.09.2017г. 

7. С Решение № 269 от Протокол № 30/24.11.2017г. 

8. С Решение № 284 от Протокол № 31/08.12.2017г. 

 

 

            

      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/ 


