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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

 
Из 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

от Илия Евгениев Хаджиев – Председател на Общински съвет Струмяни за дейността 

на Общински съвет Струмяни за периода 11.11.2011година – 14.05.2012година. 

 

 

     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” – Председател 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 Общински съвет – Струмяни и Председател на комисия по 

образование , 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. Красимир Георгиев Митрев – ПП „РЗС” – член на  Комисия по проекти , 

програми , наредби и структура, Комисия по строителство , градоустройство и 

общинска собственост; 

9. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ” – Председател на комисия по земеделие , 

гори , екология; 
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10. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие , гори , 

екология, Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост, 

Комисия по бюджета , финанси; 

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” – член 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  десет заседания. Взети са сто и шест решения , 

от който  двадесет и две върнати за ново преразглеждане: 

 

1. С Заповед № ОА-АК-740/16.12.2011 год. се връща за ново преразглеждане 

Решение   13 от Протокол № 3/02.12.2011 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо създаване на Наблюдателна комисия. 

 

2. С Заповед № ОА-АК-9/06.01.2012 год. се връща за ново преразглеждане 

Решение №17 от Протокол № 4/21.12.2011 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо разпореждане с общински имоти. 

 

3. С Заповед № ОА-АК-61/03.02.2012 год. се връщат за ново преразглеждане 

Решения № № 26;27;28;29;30;31;32;33;34;35 от Протокол № 5/23.01.2012 год. на 

Общински съвет Струмяни, касаещо разпореждане с общински имоти. 

 

4. С Заповед № ОА- АК-114/ 01.03.2012 год. се връщат за ново преразглеждане 

Решение № 50 от Протокол № 6/15.02.2012 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо Структура на общинска администрация с. Струмяни. 

 

5. С Заповед № ОА- АК- 115/ 01.03.2012 год. се връща за ново преразглеждане 

Решение № 52 от Протокол № 6/15.02.2012 год. на Общински съвет Струмяни, 

касаещо процедура за придобиване на имот, частна собственост. 

 

6. С Заповед № ОА-АК-168/ 27.03.2012 год. се връщат за ново преразглеждане 

Решения № № 60;61 от Протокол № 7/13.03.2012 год. на Общински съвет 

Струмяни, касаещо удължаване срок на договор за кандидатстване по Проекти. 

 

7. С Заповед № АО-АК-206/12.04.2012 год. се връща за ново преразглеждане на 

Решение №85 и №86 от Протокол № 8/29.03.2012 год. на Общински съвет 

Струмяни, касаещи ПУП – ПЗ и конкурс за отдаване под наем на общински 

площи. 
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8. С Заповед  №  З – 368/24.04.2012 год. се връща за ново преразглеждане Решения 

№№ 93,94,95 от Протокол №9/12.04.2012 год. на Кмета на община Струмяни. 

 

      Останалите решения са в следните направления; 

 

I. Решение касаещи нормативни актове – 3 /три/ 

II. Решения касаещи бюджета на общината – 13 /тринадесет/ 

III. Решения касаещи образованието и културата  – 2/две/ 

IV. Решения касаещи кандидатстване по програми и проекти – 2 /две/ 

V. Решения касаещи структурата на ОбА – 1 /две/ 

VI. Решения касаещи общинската собственост – 21 /двадесет и един/ 

VII. Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове  – 8 /осем/ 

VIII. Решения касаещи приемане на отчет – 6 /шест/ 

IX. Решения касаещи приемане на ПУП – 3 /три/ 

X. Решения касаещи почетно гражданство –1 /едно/ 

XI. Решения касаещи молби на граждани – 2/едно/ 

XII. Други – 22 /двадесет и две/ 

      

       

I. Нормативни актове 

 

С Решение № 24 от Протокол № 5/23.01.2012г. на основание чл.21, ал.2 във връзка с 

чл.27, ал.1, т.7 от ЗМСМА се допълва „ Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни” 

 

С Решение № 64 от Протокол № 8/29.03.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА  

се допълва „ Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни” 

 

С Решение №99 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл.21 ал.1, т.7, т.8 и ал. 2 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 123, ал.1, т.2 / раздел „Паша в горските територии„ / и 

чл.120, ал.1, 2 и 3, във връзка. с чл.117, ал.1, /раздел „Ползване на недървесни горски 

продукти”/от Закона за горите се допълва „ Наредба за определянето и 

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

Струмяни” 

 

 

II. Бюджет 

 

С Решение № 9 от Протокол № 3/02.12.2011г. на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, 

бе определено месечното възнаграждение на кмет на кметство с. Илинденци. 

 

С Решение  № 10 от Протокол № 3/02.12.2011г. на основание чл. 21, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА, бе  определена основна месечна заплата на кмет на общината и кмет на 

кметство с. Микрево. 
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С Решение № 14 от Протокол № 3/ 02.12.2011г. на основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 от 

ЗМСМА, и чл.17, ал.1 от Закона за обществения дълг бе прието допълнение на Решение 

№ 431 от 29.09.2011г. на Общински съвет Струмяни. 

 

С Решение № 15 от Протокол № 3/02.12.2011г.  на основание чл.21, ал.1 , т.10 и т. 24, и 

чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;чл.11 , ал. 5 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г. бе прието 

издаване на запис на заповед. 

 

С Решение № 16 от Протокол № 4/ 21.12.2011г. на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА 

и чл.12, ал.3 и 4 от Закона за  държавния бюджет на Република България за 2011 год. и 

чл.18 от  Закона за общинските бюджети бе прието актуализация в прехвърлянето на 

средства от обект в обект в лимитните капиталови вложения по бюджета на общината 

за 2011 год. 

 

С Решение № 38 от Протокол  №5/23.01.2012г. на основание чл. 21 ал.1 т. 10 и т. 24  от 

ЗМСМА, и чл. 17 ал.1 от Закона за общинския дълг,  във връзка с изпълнение на 

Договор № А 09-31-126С/12.06.2009г. по Проект „ Постигане на по-добри услуги за 

гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични 

възможности” по ОПАК чрез ЕСФ бе прието допълнение на Решение № 431 от 

29.09.2011г. на Общински съвет Струмяни. 

 

С Решение № 42 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.18 от Закона за общинските бюджети бе прието актуализацията на 

приходната и разходната част на бюджета на община Струмяни за 2011г. 

 

С Решение № 51 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 

във връзка Закон за държавния бюджет на Република   България за 2012 год. /ДВ 

бр.99/16.12.2011 год./, ПМС № 367/29.12.2011 год., обнародвано в ДВ бр.106/30.12.2011 год., 

Писмо на МФ № ФО-01/10.01.2012 год. бе приет проектобюджет на община Струмяни за 

2012 г. 

 

С Решение № 74 от Протокол № 8/29.03.2012г. на основание чл. 21 ал.1 т. 10 и т. 24  от 

ЗМСМА, и чл. 17 ал.1 от Закона за общинския дълг бе прието предложение относно 

сключване на договор за банков кредит. 

  

С Решение № 88 от Протокол № 8/ 29.03.2012г. на основание  чл.97 от Правилника за 

организация и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинска администрация във връзка с чл.29 от ЗМСМА, бе прието заличаване на 

предложените текстове от Председателя на ОбС – Струмяни съгласно докладна 

неразделна част от протокола. 

 

С Решение № 89 от Протокол №  8/29.03.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА във връзка Закон за държавния бюджет на Република   България за 2012 год. /ДВ 

бр.99/16.12.2011 год./, ПМС № 367/29.12.2011 год., обнародвано в ДВ бр.106/30.12.2011 год., 

Писмо на МФ № ФО-01/10.01.2012 год., бе приета конкретизиране на т 1.2.4.3 от бюджета за 

ПФК Малеш с. Микрево с пояснението за  детско юношеска школа – 12 000 лв. 

 

 

С Решение № 91 от Протокол № 9/12.04.2012г.  на основание чл. 45, ал.9  от ЗМСМА 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, бе прието 
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предложение относно потвърждаване на Решение №60 от Протокол № 7 от 12.03.2012 

год. 

 

С Решение № 92 от Протокол № 9/12.04.2012г.  на основание чл. 45, ал.9  от ЗМСМА 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, бе прието 

предложение относно потвърждаване на Решение №61 от Протокол № 7 от 12.03.2012 

год. 

 

 

III. Образование и култура 

 

 

С Решение № 101 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл.21, ал.1, т. 23 от 

ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за Народните читалища се запозна с 

представения  доклад за осъществяване на читалищна дейност от Председателя на 

читалище „Братя Миладинови – 1936г.” с. Микрево за 2011г. 

 

С Решение № 102 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл.21, ал.1, т. 23 от 

ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за Народните читалища се запозна с 

представения  доклад за осъществяване на читалищна дейност от Председателя на 

читалище „Климент Охридски – 1920г.” с. Илинденци за 2011г. 

 

 

IV. Кандидатстване по програми и проекти 

 

С Решение № 18 от Протокол № 4/21.12.2011г., Решение № 59 от Протокол № 

7/12.03.2012г. Общински съвет Струмяни дава съгласие община Струмяни да 

кандидатства по програми за финансиране.  

 

 

V. Структура на Общинска администрация 

 

С Решение № 57 от Протокол № 7/12.03.2012г. на основание чл.21, ал.1, т. 2 от 

ЗМСМА,във връзка с писмо ФО от 18.11.2011 г. на Министерството на 

финансите,чл.45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, бе прието предложение за изменение и 

допълнение на Решение № 52 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

 

  

VI. Общинска собственост 

 

С Решение № 20 от Протокол № 4/21.12.2011г. 

С Решение № 25 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 36 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 39 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 65 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 66 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 67 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 68 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 69 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 71 от Протокол № 8/29.03.2012г. 
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С Решение № 75 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 76 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 77 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 78 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 79 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 80 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 81 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 82 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 87 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 100 от Протокол № 10/24.04.2012г. 

С Решение № 105 от Протокол № 10/24.04.2012г. 

 

 

 

 

VII. Програми, стратегии и планове. 

 

С Решение № 12 от Протокол № 3/02.12.2011г. на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, бе приета „Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Струмяни за 2012г”. 

 

С Решение № 40 от Протокол № 5/23.01.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка 

с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, бе прието годишен план 

за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за 2012г. 

 

С Решение № 47 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, бе 

приета „Програма за управление на община Струмяни за периода 2011 – 2015 год. „ 

 

С Решение № 48 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал. 1, т. 12 от 

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

„Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни            2012 – 

2015 година”  

 

С Решение № 49 от Протокол  № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал. 1, т. 12 от 

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

„Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 

година” 

 

С Решение № 53 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал. 1, т.12 от 

ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 от 

Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, бе приет “План  за 

развитие на социалните услуги в община Струмяни  -  2012г”.  

 

С Решение № 103 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл.21, ал1, т.1, т.12 и 

ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.3 и чл. 13, ал.1, т. 5 от Раздел II 

„Инвентаризация на горските територии и горско планиране” от Закона за горите, бе 

прието изработване на Горскостопански план. 

 

С Решение № 104 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал.3 
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от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за приложение на 

Закона за социално подпомагане, бе приет “План  за развитие на социалните услуги в 

община Струмяни  -  2013г.” 

 

 

VIII. Отчети 

 

С Решение № 22 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 37 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 43 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

С Решение № 44 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

С Решение № 45 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

С Решение № 46 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

 

 

IX. Отчети 

 

С Решение № 84 от Протокол № 8/29.03.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от 

ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 66 – Ф -  6 / 

05.01.2012г. от „ВАЙТЪЛ - И”ЕООД, Решение № 9 от Протокол № 1 от 02.02.2012г. 

на ОбЕСУТ и доклад на Кмета на Община Струмяни, бе прието предложение 

относно одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел от с. Микрево 

до с. Илинденци” с местонахождение: с. Микрево – с. Илинденци, община Струмяни, 

обл. Благоевград. 

 

С Решение № 97 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл. 24, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА във връзка с чл.21 от ЗУТ, не бе прието предложение относно съгласие за 

застрояване. 

 

С Решение № 98 от Протокол № 10/24.04.2012г. на основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

Решение № 1 от Протокол № 2 от 12.03.2012 г. на ЕСУТ, бе прието предложение относно 

одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПЗ /план за застрояване/ за имот № 

007055, м. „Гладно поле” в землището на с. Драката,община Струмяни. 

 

 

            X. Почетно гражданство 

 

С Решение  № 83 от Протокол № 8/29.03.2012г. на основание чл. 21, ал.1, т.22 от 

ЗМСМА, бе прието предложение за удостояване с званието „Почетен гражданин на 

община Струмяни” на Януш Стоянов Дамянов – посмъртно. 

 

 

 

XI. Молби на граждани 

 

 

С Решение № 55 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, бе прието предложение за отпускане на помощи: в рамките на бюджетната 

2012 г. ОбС Струмяни да изплаща помощи в случай на бедствия и аварии. 
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С Решение № 56 от Протокол № 6/15.02.2012г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, бе отпусната еднократна финансова помощ за пожара възникнал в дума на 

Мария  Иванова Малинска с. Добри лаки. 

 

 

XII. Други 

 

 

С Решение № 1 от Протокол № 1/04.11.2011г. 

С Решение № 2 от Протокол № 1/04.11.2011г. 

С Решение № 3 от Протокол № 2/11.11.2011г. 

С Решение № 4 от Протокол № 3/02.11.2011г. 

С Решение № 5 от Протокол № 3/02.11.2011г. 

С Решение № 6 от Протокол № 3/02.11.2011г. 

С Решение № 7 от Протокол № 3/02.11.2011г.  

С Решение № 8 от Протокол № 3/02.11.2011г. 

С Решение № 19 от Протокол № 4/21.12.2011г. 

С Решение № 21 от Протокол № 4/21.12.2011г. 

С Решение № 23 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 41 от Протокол № 5/23.01.2012г. 

С Решение № 54 от Протокол № 6/15.02.2012г. 

С Решение № 58 от Протокол № 7/12.03.2012г. 

С Решение № 62 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 63 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 70 от Протокол № 8/29.03.2012г.  

С Решение № 72 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 73 от Протокол № 8/29.03.2012г. 

С Решение № 90 от Протокол № 9/12.04.2012г. 

С Решение № 96 от Протокол № 10/24.04.2012г. 

С Решение № 106 от Протокол № 10/24.04.2012г. 

 

 

 

 

 

          Смятам, че настоящия Общински съвет въпреки трудностите и различията,  към 

този момент ще съумее да ги преодолее и да работи заедно в рамките на закона в името 

на благото на община Струмяни. 

 

 

 

 

С Уважение 

Илия Хаджиев 

/Председател на ОбС Струмяни/ 

 


