Приложение № 1 към Решение № 521

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Струмяни
за периода 01.01.2014 година до 30.06.2014 година
от Кирил Любенов Укев – 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 2011 – 2015 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са
разпределени по следния начин:
1. Антония Руменова Георгиева – ПП „ГЕРБ” – Председател на комисия по
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси;
2. Борис Симеонов Стоянов – ПП „РЗС” – член на Комисия по земеделие, гори,
екология, Комисия по бюджета, финанси, Комисия по извършване на проверка
за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси съгласно Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – Член на Комисия по проекти,
програми, наредби и структура;
4. Емил Димитров трендафилов – МК „Нов път за община Струмяни” –
Председател на комисия по бюджета, финанси;
5. Илия Димитров Апостолов – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по образование,
култура, спорт и социални дейности;
6. Илия Евгениев Хаджиев - МК „Нов път за община Струмяни” –Председател на
комисия по образовани, култура, спорт и социални дейности;
7. Йордан Димитров Станишев - МК „Нов път за община Струмяни” – член на
Комисия по земеделие, гори, екология, Комисия по бюджета , финанси, Комисия
по извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси;
8. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ” – Председател на Общински съвет Струмяни
и Председател на комисия по земеделие, гори, екология;
9. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие, гори,
екология, Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост,
Комисия по бюджета, финанси;
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10. Любчо Йорданов Червенков – ПП „РЗС“ – член на Комисия по проекти,
програми, наредби и структура, Комисия по строителство, градоустройство и
общинска собственост;
11. Найден Иванов Димитров – МК „Нов път за община Струмяни” – Председател
на комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост;
12. Николай Иванов Николов – МК „Нов път за община Струмяни” – Председател
на Комисия по проекти, програми, наредби и структура, Комисия по
строителство, градоустройство и общинска собственост, Комисия по
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси;
13. Стойчо Йорданов Ралков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по проекти, програми,
наредби и структура, 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 шест заседания. Взети са сто решения , от
които едно е върнати за ново обсъждане:
1. С Заповед № ОА-АК-254/16.05.2014 год. се връща за ново обсъждане Решение
№493 от Протокол № 35/30.04.2014 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо
предоставяне на имоти съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ на наследниците на
Ангел Иванов Лазарски.

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

Решение касаещи нормативни актове – 5/пет/;
Решения касаещи бюджета на общината – 14/четиринадесет/;
Решения касаещи образованието, културата и социални дейност –
1/едно/;
Решения касаещи общинската собственост – 59 /петдесет и девет/;
Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове –
11/единадесет/;
Решения касаещи приемане на отчет – 6 /шест/;
Решение касаещи одобрение на ПУП – 1/едно/;
Други – 2 /две/;

I. Нормативни актове
1. С Решение № 421 от Протокол № 32/30.01.2014г. на основание чл. 21, ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, се прие
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
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дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Струмяни
2. С Решение № 427 от Протокол № 32/30.01.2014г., на основание чл. 34, ал. 2, т. 2
от ЗМСМА, се прие изменения в „ Правилника за организация и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация”
3. С Решение №466 от Протокол № 34/27.03.2014г., на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие
„Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби от община Струмяни”.
4. С Решение №467 от Протокол № 34/27.03.2014г., на основание чл. 21, ал.1, т. 7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие
изменение в „ Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Струмяни”.
5. С Решение №487 от Протокол № 35/30.04.2014г., на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие
предложение относно приемане на „ Наредба за пожарна безопасност и защита
на населението на територията на Община Струмяни”

II. Бюджет
1. С Решение № 420 от Протокол № 32/30.01.2014г. на основание чл. 21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА във връзка Закон за публичните финанси в сила от 01.01.2014 г. обн. в
ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г.; Закон за държавния бюджет на Република България
за 2014 г., обн. ДВ бр. 109/20.12.2013 г.;, в изпълнение на Програмата за
реализиране Концепцията за финансова децентрализация, Министерския съвет
прие Решение № 658/31.10.2013 г. и Решение на Министерски съвет № 249 от
2013 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на
държавни и общински и определяне на стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности през 2014 г., се прие проектобюджета на
община Струмяни за 2014г.
2. С Решение № 422 от Протокол № 32/30.01.2014г. на основание чл.21, ал1, т.12 от
ЗМСМА във връзка с чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, се прие
проект за бюджетна прогноза за периода 2015 –2017г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите от местни дейности.
3. С Решение № 468 от Протокол № 34/30.01.2014г., На основание: чл. 21, ал. 1, т.
10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 01/313/00042 от 16.06.2011год. по мярка 313 за Проект „Създаване
на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство в община Струмяни”, сключен между Община Струмяни и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
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идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
Изпълнителния директор, се прие издаване на запис на заповед от община
Струмяни в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща
плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане
по договор № 01/313/00042 от по мярка 313 за Проект: „Създаване на
посетителски център за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство в община Струмяни”, сключен между Община Струмяни и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
4. С Решение № 472 от Протокол № 34/30.01.2014г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 5
от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 3 на Министерски съвет от
15.01.2014 год. (§7 от ДВ брой 8 от 28.01.2014г.), с което се изменя
Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 година за заплатите в
бюджетните организации и дейности, се прие предложение относно определяне
на трудово възнаграждение на Кмета на община Струмяни.
5. С Решение № 473 от Протокол № 34/30.01.2014г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 5
от ЗМСМА, във връзка с Постановление № 3 на Министерски съвет от
15.01.2014 год. (§7 от ДВ брой 8 от 28.01.2014г.), с което се изменя
Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 година за заплатите в
бюджетните организации и дейности, се прие предложение относно определяне
на трудово възнаграждение на кметовете на кметства в община Струмяни.
6. С Решение № 484 от Протокол № 35/30.04.2014г., на основание чл.44, ал.1, т.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.
140 от Закона за публичните финанси., се прие предложение относно
разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на
община Струмяни за 2013 г.
7. С Решение № 485 от Протокол № 35/30.04.2014г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл. 140, ал.2 от Закона за публичните финанси., се прие предложение относно
разглеждане и приемане на получените и разходвани извънбюджетни средства
на община Струмяни за 2013г.
8. С Решение № 486 от Протокол № 35/30.04.2014г., на основание чл. 8, ал.4, от
Наредбата за командировки в страната и чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за
командировки в чужбина, се прие предложение относно одобряване на
извършените разходи за командировки на Кмета през 2013г.
9. С Решение № 495 от Протокол № 35/30.04.2014г., на основание чл. 21, ал.1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закон за
публичните финанси в сила от 01.01.2014г., обн. в ДВ бр.15 / 15.02.2013г.; Закон
за държавния бюджет на Република България / ЗДБРБ / за 2014 г. / обн., ДВ.
бр.109 / 20.12.2013 г. /; Писмо на МФ № ФО - 1 / 28.01.2014 г. по съставянето на
бюджета на Общината, се прие предложение относно приемане на план-график
за обслужване на просрочените задължения за 2014 г.
10. С Решение № 512 от Протокол № 36/29.05.2014г., на основание чл. 21, ал.1, т.10
от ЗМСМА, не се прие предложение относно овърдрафт с цел реализацията на
Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни,тел./факс : 07434/30 60, 31 05,
E-mail: strumyani_obs@abv.bg

4

проект „Ръка за ръка – българче и македонче”, с Реф.№ 2007CB16IPO007-20112-104 по ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България –
Македония 2007 -2013 г.
11. С Решение № 514 от Протокол № 37/18.06.2014г., на основание чл. 21, ал.1, т.10,
във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 4, респ. чл. 103, ал. 2, т. 3 от Закон за обществените
поръчки и на основание чл. 16 и чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг (изм.
ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.; доп. ДВ
бр.15 от 15.02.2013г.), се прие предложение относно овърдрафт с цел
реализацията на проект „Ръка за ръка – българче и македонче”, с Реф.№
2007CB16IPO007-2011-2-104 по ИПП
Програмата за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2007 -2013
12. С Решение № 515 от Протокол № 37/18.06.2014г., на основание: чл. 21, ал. 1, т.
10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ №01/321/00641 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект “ Спорт,
младост, бъдеще”, сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, се прие предложение относно издаване на запис на
заповед от община Струмяни в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор №01/321/00641 от 23.10.2009г.по мярка
321 за Проект “ Спорт, младост, бъдеще”, сключен между Община Струмяни и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
13. С Решение № 516 от Протокол № 37/18.06.2014г., на основание: чл. 21, ал. 1, т.
10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ №01/322/00393 от 23.10.2009г по мярка 322 за Проект “Играй с мен в
зеления свят на мечтите”, сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по
ДДС № BG121100421, се прие предложение относно издаване на запис на
заповед от община Струмяни в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор№01/322/00393 от 23.10.2009г по мярка
322 за Проект “Играй с мен в зеления свят на мечтите”, сключен между Община
Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
14. С Решение № 519 от Протокол № 37/18.06.2014г., На основание чл. 21, ал.1, т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с
чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г., се прие
Предложение относно актуализация на разпределението на средства от лимитни
капиталови вложения по обекти по бюджета на Община Струмяни за 2014 год.
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III. Образование, култура и социални дейности
1. С Решение № 317 от Протокол № 37/18.06.2014г. на основание чл.21, ал.1, т.23,
във връзка с чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с който Кмета на общината организира
изпълнението на дългосрочни програми и във връзка с т. 7.8. от Договор № 081445/30.11.2012г. между Община Струмяни и Агенция за социално подпомагане
и Насоките за кандидатстване към него, се прие предложение относно
създаването на „Звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда”
към Домашен социален патронаж.

IV. Общинска собственост
1. С Решение № 433 от Протокол № 33/27.02.2014г.
2. С Решение № 435 от Протокол № 33/27.02.2014г.
3. С Решение № 436 от Протокол № 33/27.02.2014г.
4. С Решение № 437 от Протокол № 33/27.02.2014г.
5. С Решение № 438 от Протокол № 33/27.02.2014г.
6. С Решение № 439 от Протокол № 33/27.02.2014г.
7. С Решение № 440 от Протокол № 33/27.02.2014г.
8. С Решение № 441 от Протокол № 33/27.02.2014г.
9. С Решение № 442 от Протокол № 33/27.02.2014г.
10. С Решение № 443 от Протокол № 33/27.02.2014г.
11. С Решение № 444 от Протокол № 33/27.02.2014г.
12. С Решение № 445 от Протокол № 33/27.02.2014г.
13. С Решение № 446 от Протокол № 33/27.02.2014г.
14. С Решение № 447 от Протокол № 33/27.02.2014г.
15. С Решение № 448 от Протокол № 33/27.02.2014г.
16. С Решение № 449 от Протокол № 33/27.02.2014г.
17. С Решение № 450 от Протокол № 33/27.02.2014г.
18. С Решение № 451 от Протокол № 33/27.02.2014г.
19. С Решение № 452 от Протокол № 33/27.02.2014г.
20. С Решение № 453 от Протокол № 33/27.02.2014г.
21. С Решение № 454 от Протокол № 33/27.02.2014г.
22. С Решение № 455 от Протокол № 33/27.02.2014г.
23. С Решение № 456 от Протокол № 33/27.02.2014г.
24. С Решение № 457 от Протокол № 33/27.02.2014г.
25. С Решение № 458 от Протокол № 33/27.02.2014г.
26. С Решение № 459 от Протокол № 33/27.02.2014г.
27. С Решение № 460 от Протокол № 33/27.02.2014г.
28. С Решение № 461 от Протокол № 33/27.02.2014г.
29. С Решение № 462 от Протокол № 33/27.02.2014г.
30. С Решение № 463 от Протокол № 33/27.02.2014г.
31. С Решение № 464 от Протокол № 33/27.02.2014г.
32. С Решение № 465 от Протокол № 33/27.02.2014г.
33. С Решение № 470 от Протокол № 34/27.03.2014г.
34. С Решение № 471 от Протокол № 34/27.03.2014г.
35. С Решение № 475 от Протокол № 34/27.03.2014г.
36. С Решение № 476 от Протокол № 34/27.03.2014г.
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37. С Решение № 477 от Протокол № 34/27.03.2014г.
38. С Решение № 478 от Протокол № 34/27.03.2014г.
39. С Решение № 479 от Протокол № 34/27.03.2014г.
40. С Решение № 480 от Протокол № 34/27.03.2014г.
41. С Решение № 481 от Протокол № 34/27.03.2014г.
42. С Решение № 482 от Протокол № 34/27.03.2014г.
43. С Решение № 483 от Протокол № 34/27.03.2014г.
44. С Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014г.
45. С Решение № 496 от Протокол № 35/30.04.2014г
46. С Решение № 497 от Протокол № 35/30.04.2014г
47. С Решение № 498 от Протокол № 35/30.04.2014г
48. С Решение № 499 от Протокол № 35/30.04.2014г
49. С Решение № 500 от Протокол № 35/30.04.2014г
50. С Решение № 501 от Протокол № 35/30.04.2014г
51. С Решение № 502 от Протокол № 35/30.04.2014г
52. С Решение № 503 от Протокол № 35/30.04.2014г
53. С Решение № 504 от Протокол № 35/30.04.2014г
54. С Решение № 505 от Протокол № 35/30.04.2014г
55. С Решение № 507 от Протокол № 36/29.05.2014г
56. С Решение № 508 от Протокол № 36/29.05.2014г
57. С Решение № 509 от Протокол № 36/29.05.2014г
58. С Решение № 510 от Протокол № 36/29.05.2014г
59. С Решение № 511 от Протокол № 36/29.05.2014г

V. Програми, стратегии и планове.
1. С Решение № 423 от Протокол № 32/30.01.2014 г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие предложение относно приемане на „Програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2014г.”
2. С Решение № 424 от Протокол № 32/30.01.2014 г., на основание чл. 21, ал.1, т.12
от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, се прие предложение относно приемане на Стратегически план за
дейността по вътрешен одит.
3. С Решение № 425 от Протокол № 32/30.01.2014 г., на основание чл. 21, ал.1, т.12
от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, се прие предложение относно приемане на Годишен план за дейността
по вътрешен одит
4. С Решение № 429 от Протокол № 33/27.02.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12
от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие
предложение относно
приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Будител – 1997” с. Струмяни за 2014г.
5. С Решение № 430 от Протокол № 33/27.02.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12
от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие
предложение относно
приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Братя Миладинови - 1936” с. Микрево за 2014г.
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6. С Решение № 431 от Протокол № 33/27.02.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12
от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища, се прие
предложение относно
приемане на Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Климент Охридски - 1920” с. Илинденци за 2014г.
7. С Решение № 434 от Протокол № 33/27.02.2014 г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА и чл. 37о и чл. 37п, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 50, т. 16 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Струмяни, се прие предложение относно предоставяне
на пасища, мери и пасища с храсти от общинския поземлен фонд на община
Струмяни за ползване под наем от животновъди за паша на селскостопански
животни за 2014 год
8. С Решение № 474 от Протокол № 34/27.03.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.12
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 19, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал.4 от Правилника за
приложение на закона за социалното подпомагане, се прие предложение
относно приемане на „План за развитие на социалните услуги в община
Струмяни – 2015г.”
9. С Решение № 487 от Протокол № 35/30.04.2014 г., на чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, се прие
предложение относно актуализация на „ Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2014
година.
10. С Решение № 513 от Протокол № 36/29.05.2014 г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124,
ал.1, чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията, §123, ал.1
от Закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията,
във връзка с Постановление № 3 от 15 януари 2014 год. на Министерски съвет
на Република България за изработване на общи устройствени планове на
общини, се прие предложение относно изменение и допълнение на Решение
№199 от Протокол №20 от проведено заседание на 28.02.2013 година на
Общински съвет Струмяни.
11. С Решение № 518 от Протокол № 37/18.06.2014 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се
прие предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2014
година.

VI. Отчети
1. С Решение № 426 от Протокол № 32/30.01.2014 г., на основание чл. 27, ал.6 от
ЗМСМА, се прие предложение относно приемане на „ Годишен отчет за
дейността на Общински съвет Струмяни”
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2. С Решение № 432 от Протокол № 33/27.02.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, се прие предложение относно приемане на отчет за дейността на
МКБППМН
3. С Решение № 489 от Протокол № 35/30.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, се прие предложение относно
приемане на доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „ Братя
Миладинови – 1936” с. Микрево;
4. С Решение № 490 от Протокол № 35/30.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, се прие предложение относно
приемане на доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „ Климент
Охридски – 1920” с. Илинденци за 2013г.;

5. С Решение № 491 от Протокол № 35/30.04.2014 г., на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, се прие предложение относно
приемане на доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „ Будител –

1997” с. Струмяни за 2013 г.
6. С Решение № 494 от Протокол № 35/30.04.2014 г., на основание чл. 21, ал.1 т.6
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, се прие предложение относно приемане
на годишния отчет за състоянието на Общинския дълг на община Струмяни за
2013г.

VII. Решение касаещи одобрението на ПУП
1. С Решение № 469 от Протокол № 34/27.03.2014г. на основание чл. 21, ал.1, т.
11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка със заявление
с вх. вх. № 66 – Ф - 160 / 23.10.2013г. от „МАРГЕМИН“ЕООД, дружество
от групата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ"АД, ЕИК 175154483, с адрес
на управление : гр.София 1619, район Витоша, ул.”Дамяница”№3-5, се прие
предложение относно изработване, чрез възлагане от заинтересованите лица –
„МАРГЕМИН” ЕООД: „Подробен устройствен план” – „ План за застрояване”
по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти в землището на с. Илинденци, попадащи в
концесионната площ на находище за добив на подземни богатства „ Пиринка”,
землище с. Илинденци.

VIII. Други
1. С Решение № 428 от Протокол № 32/30.01.2014 г.
2. С Решение № 506 от Протокол № 36/29.05.2013г.
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Уважаеми общински съветници,
Предоставям настоящата информация за сведение, мисля, че винаги до сега като
Председател на Общински съвет съм реагирал адекватно, компетентно и с респект на
всяко заседание и няма да има промяна в стила на работата ми и през текущата година.
Тя ще бъде отговорна и съвестна и в полза на всички граждани на Община Струмяни.
Надявам се с градивност, диалог и самокритичност да коригираме нашите слабости,
за да вървим напред, в изпълнение на задълженията си на отговорни публични
личности пред избирателите на Общината.
А оценката за нашата работа ще бъде дадена от Гражданите на Община Струмяни.
Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните очаквания.
През отчитания период мога да обобщя и да направя извод, че общинските съветници
както досега подхождат( надявам се ще подхождат и за в бъдеще) много отговорно към
задълженията си и показват активно отношение към решаване на проблемите на
гражданите и Общината и допринасят за успешното им развитие.

С Уважение:
КИРИЛ УКЕВ
/Председател на ОбС Струмяни/
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