ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Област Благоевград; тел./факс : 07434/30 60, 31 05, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Струмяни
за периода 01.01.2019 година до 30.06.2019 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 6 /шест/ заседания. Взети са 51 решения, от
които няма върнати за ново обсъждане:

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

Решения, касаещи нормативни актове – 2 / две /;
Решения, касаещи бюджета на общината – 10 / десет /;
Решения, касаещи образование, култура и социални дейност – 1 / едно /;
Решения, касаещи общинската собственост – 12 / дванадесет /;
Решения, касаещи приемане на програми, стратегии и планове - 6 /шест/
Решения, касаещи кандидатстване по проекти – 2 / две /;
Решения, касаещи приемане на отчет – 6 / шест /;
Решения, касаещи одобрение на ПУП – 5 /пет/;
Решения, касаещи предоставяне на имот по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към
ЗИД на ЗСПЗЗ – 0 / нула /;
Други – 7 / седем /.
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I. Нормативни актове
1. С Решение № 401 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.
7 от ЗМСМА , се прие изменение и допълнение в “Наредбата за определянето
и администрирането на местните данъци на територията на община
Струмяни”.
2. С Решение № 415 от Протокол № 49/28.03.2019г., на основание чл. 21, ал.1, т.7
от ЗМСМА, изменения в ,,Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”, се прие
изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на
местните данъци на територията на община Струмяни.

II. Бюджет
1. С Решение № 397 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл.94, ал.2 и ал.3
от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, се прие
проектобюджета на общината за 2019 година.
2. С Решение № 398 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 5
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се определи
размера на основна месечна заплата на кмета на с.Драката в размер на 823,00
лева.
3. С Решение № 399 от Протокол № 47/31.01.2019г., 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 кмета на Община Струмяни и
кметове на кметства, считано от 01.01.2019 година.
4. С Решение № 406 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 15, т. 1 и чл. 16, т. 3 от административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-16/24.01.2019г за
изпълнение на проект “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с
психични разстройства на територията на Община Струмяни” № BG16RFOP0015.002-0026 на Община Струмяни по BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен между МРРБ,
Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие” и Община Струмяни, се даде
съгласие за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект на Община Струмяни по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0015.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и
хора с увреждания”, Оперативна програма „Региони в растеж”, проект
“Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на
територията на Община Струмяни” № BG16RFOP001-5.002 -0026 по договор №
РД-02-37-16/24.01.2019 година.
5. С Решение № 422 от Протокол № 49/28.03.2019г., 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
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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 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”,
функция „Жилищно строителство и БКС” в Дейност 123 „Общински съвет”,
функция „Изпълнителни и законодатели органи” по бюджета на общината за 2019
година.
6. С Решение № 436 от Протокол № 51/30.05.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА, във връзка с чл. 101 от Закона за мерките срещу изпирането на пари,
се приеха „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари
по чл. 101 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“.
7. С Решение № 437 от Протокол № 51/30.05.2019г., 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 на бюджета на
Община Струмяни за 2019 година.
8. С Решение № 443 от Протокол № 52/ 14.06.2019г., 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 на бюджета на
община Струмяни за 2019 година.
9. С Решение № 444 от Протокол № 52/ 14.06.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, се прие изменение на Решение № 385 от Протокол № 44/25.10.2018
г. на ОбС Струмяни.
10. С Решение № 443 от Протокол № 52/ 14.06.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, се прие отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава
Николово Петрова, жител на с.Струмяни.

III. Образование, култура и социални дейности
1. С Решение № 407 от Протокол № 47/31.01.2019г., съгласно чл.15

от
ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НССЕИВ , във
връзка с изготвяне на годишен доклад на Областния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация
Благоевград, с цел отчитане изпълнението на дейностите по интеграционна
политика в община Струмяни през 2018 година, се прие Мониторингов доклад
за 2018 година за дейности в община Струмяни , във връзка с изпълнението
на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
2012-2020 /НСРБИР/.

IV. Общинска собственост
1. С Решение № 403 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), се прие промяна
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

начина на трайно ползване на общински имот № 010009 с начин на трайно
ползване „полски път“ в „изоставена нива“, находящ се в местността „Драката“
землището на село Драката, община Струмяни.
С Решение № 408 от Протокол № 48/20.02.2019г., На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1 т. 1 и т. 2 , ал. 4 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, се прие предоставяне на
пасища, мери, пасища с храсти и ливади от общинския поземлен фонд на община
Струмяни за ползване под наем от животновъди за паша на селскостопански
животни за стопанската 2019 - 2020 година.
С Решение № 409 от Протокол № 48/20.02.2019г., 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 №
023003, седма 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.
С Решение № 410 от Протокол № 48/20.02.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл.
19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество, се прие отдаване под наем на стаи – общинска
собственост за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на
населението.
С Решение № 418 от Протокол № 49/28.03.2019г., 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 разпореждане с имот № 013001 – частна общинска
собственост, седма категория с начин на трайно ползване „нива“,
находящ се в местността „Гладно поле“, землището на село Илинденци,
община Струмяни, чрез продажба с публичен търг с тайно наддаване.
С Решение № 420 от Протокол № 49/28.03.2019г., 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 общин ско
имущество, се прие разпореждане с ПИ № 488 с площ от 389,51 кв. м.,
находящ се по регулационния план на село Илинденци, община
Струмяни, чрез продажба с публичен търг с тайно наддаване.
С Решение № 430 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 изменение в Решение № 345 от Протокол №
39/28.06.2018 година на Общински съвет Струмяни.
С Решение № 431 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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, не се прие продажба на ПИ с пл. № 465 и ПИ с пл. № 464 по
регулационния план на село Илинденци, община Струмяни, чрез
публичен търг с тайно наддаване.
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9. С Решение № 432 от Протокол № 50/25.04.2019г., на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ), се прие промяна начина на трайно ползване н а части от
общински имоти с начин на трайно ползване „полски пътища“ в „друга
селскостопанска територия“, находящ се в землището на село
Илинденци, община Струмяни.
10. С Решение № 433 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 № 010009 с
начин на трайно ползване „изоставена нива“ – публична общинска
собственост, находящ се в местността „Драката“, землището в село
Драката - за частна общинска собственост.
11. С Решение № 442 от Протокол № 51/30.05.2019г., 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 имоти № 032039 и
№ 000293 с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“
– публична общинска собственост, находящи се в местността „Злинска
река“, землището в село Илинденци - за частна общинска собственост.
12. С Решение № 445 от Протокол № 52/14.06.2019г., 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. 54, ал. 1 и ал. 2 от Н аредбата 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
отмяна на Решение № 276 от Протокол № 22/25.04.2013 г. на общински
съвет Струмяни и отдаване под аренда на земеделски имот № 028002 от
общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване,
находящ се в землището на село Илинденци, община Струмяни.

V. Програми, стратегии и планове.
1. С Решение № 402 от Протокол № 47/31.01.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
през 2019 година”.
2. С Решение № 424 от Протокол № 50/25.04.2019г., на основание чл.21, ал.1 и ал.
2 от ЗМСМА и чл. 40, ал.3 от Закона за защита на животните, се прие
„Програма за овладяване популацията на безстопнствените кучета на
територията на Община Струмяни 2019-2021 година”.
3. С Решение № 425 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 2020 година“.
4. С Решение № 429 от Протокол № 50/25.04.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
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прие актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2019 година.
5. С Решение № 438 от Протокол № 51/30.05.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, и във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, се прие „Годишен план за дейността на вътрешния одит в община
Струмяни за 2019 година“.
6. С Решение № 439 от Протокол № 51/30.05.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, и във връзка с чл.33, ал.2 и чл.34, ал.5 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор, се прие „Стратегически план за дейността на вътрешния
одит в община Струмяни за периода 2019 – 2021 година“.

VІ. Кандидатстване по проекти
1. С Решение № 414 от Протокол № 49/28.03.2019г., на основание чл.21, ал.1, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се даде
съгласие община Струмяни да подпише договор за изпълнение на проект с
акроним "RIVERPLUS" по Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
2. С Решение № 441 от Протокол № 51/30.05.2019г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се
прие предложение относно кандидатстване на Община Струмяни в качеството
си допустим кандидат по Процедура на подбор на проекти № BG06RDNP00119.235- Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
стратегията за ВОМР на МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни на
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.

VIІ. Отчети
1. С Решение № 405 от Протокол № 47/31.01.2019г., 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 01.07.2018 год. - 31.12.2018 год.
2. С Решение № 407 от Протокол № 48/20.02.2019г., 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 за 2018 година“.
3. С Решение № 419 от Протокол № 49/28.03.2019г., на основание чл.21,
ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на
отпадъците, се прие отчет за изпълнение на програмата за управление на
отпадъците на територията на община Струмяни 2016-2020 година.
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4. С Решение № 426 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 отчет за
дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода
01.01.2018г. – 31.12.2018 година.
5. С Решение № 427 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 отчет за
дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2018
г. – 31.12.2018 година.
6. С Решение № 428 от Протокол № 50/25.04.2019г., 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 отчет за
дейността на НЧ „Климент Охридски – 1920“, село Илинденци за периода
01.01.2017г. – 31.12.2017 година.

VIIІ. Решение касаещи одобрението на ПУП
1. С Решение № 404 от Протокол № 47/31.01.2019г., 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 Ирина Холоша пълномощник на ,,СОФАШ‘ООД, се прие
одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ / план за застрояване / за
имот № 013006; в землището на с.Цапарево,местността ,,Студената вода‘‘,
община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.
2. С Решение № 411 от Протокол № 48/20.02.2019г., на основание чл.110,ал.1,т.2 и
чл.124а,ал.1 , 124“б“и чл.16а,ал.1от Закона за устройство на територията/ДВ
бр.13 от 2017год. /ЗУТ/ , чл.21,ал.1 ,т.11 от ЗМСМА и Становището на главния
архитект, се приема частично изменение на ПУП-План за улична регулация
/ПУП/ от ОТ 34 до ОТ 51 по ПУП на с.Драката, одобрен със Заповед № 308 от
1985 год., съгласно чл.16а, ал.1 от Закона за устройство на територията/ ДВ бр.13
от 2017 година.
3. С Решение № 416 от Протокол № 49/28.03.2019г., 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 №1, се прие одобряване на ПУП
/подробен устройствен план/ - ПЗ / план за застрояване / за имот № 023010; в
землището на с.Илинденци, местността ,,Гарата‘‘, община Струмяни по чл.110,
ал.1, т.3 от ЗУТ.
4. С Решение № 417 от Протокол № 49/28.03.2019г., 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 с
чл.124б,ал.1 от ЗУТ и във връзка със заявление от Димитър Алексов Сотиров с
адрес: с.Микрево, се прие одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПП
/ парцеларен план/ за имот № 024029; в землището на с.Микрево, местността
,,Гробето‘‘, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.
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5. С Решение № 434 от Протокол № 51/30.05.2019г., 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 ,, Транс Лукс ‘‘ ООД с адрес на управление: с.Струмяни, ул.
Международно шосе №9, се прие одобряване на ПУП /подробен устройствен
план/ - ПЗ / план за застрояване / за имот № 024031; в землището на с.Илинденци,
местността ,,Гарата‘‘, община Струмяни по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.

ІХ. Предоставяне на имот по реда на § 27, ал.2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

X. Други
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

С Решение №400 от Протокол № 47/ 31.01.2019г.
С Решение №412 от Протокол № 49/ 28.03.2019г.
С Решение №413 от Протокол № 49/ 28.03.2019г.
С Решение № 421 от Протокол № 49/ 28.03.2019г.
С Решение № 423 от Протокол № 50/ 25.04.2019г.
С Решение № 435 от Протокол № 51/ 30.05.2019г.
С Решение № 440 от Протокол № 51/ 30.05.2019г.

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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