
 
 

 
Решение № 199 

от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание чл.21, ал.23 от ЗМСМА  с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 
 

Общински съвет Струмяни реши да бъде преместена музейната сбирка 
Струмяни от сградата на Ритуалната зала в сградата на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
село Струмяни. 
 

Решение № 200 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Прави допълнение към Решение № 29, Протокол №5/29.02.2008г. като добавя 

следния текст: 
„Заложените дейности в проект  „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 

с.Струмяни” отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на 
община Струмяни 2007 – 2013 г.  

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живота на гражданите на община 
Струмяни чрез подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, 
като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и 
повишаване възможностите за реализация на младите хора 

Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 
следните мерки от Приоритет 3 на Плана за развитие на общината: 

Цел 3.1. Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата 
инфраструктура в съответствие с европейските стандарти  

Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в населените 
места в общината 

В рамките на тази мярка са предвидени действия за изграждане на 
канализационна мрежа в населените места в община Струмяни, изграждане на 
отводнителни мрежи в по-големите населени места и малки пречиствателни станции. 
На територията на община Струмяни има частично изградена канализационна мрежа 
(около 60 %) от смесен тип в по-големите села Струмяни, Микрево и Илинденци. 
Използваемостта и е около 50 %. Останалите населени места не са канализирани. 
Липсата на отводнителни мрежи на дъждовните води е особен проблем за някои 
населени места.  

Водопроводната мрежа е строена в средата на миналия век. Все още някои 
населени места са със затруднено водоснабдяване. 98 % от мрежата е от етернитови 
тръби, които са амортизирани. Общата дължина на водопроводната мрежа е около 200 
000 м. 

Предвидени са действия през целия период на плана за поддържане на 
естествените водоизточници, изграждане на две пречиствателни станции за питейна 
вода, рехабилитация на водопроводна мрежа и подмяна с РРЕ тръби. 

Очаквани резултати: 
Подобрено качество за живот в населените места в община Струмяни; 
Подобрена екологична обстановка; 
Подобрена сигурност на населението при бедствия; 



Намаляване загубите на вода; 
Подобряване качеството на питейната вода. 
Индикатори: 
Изградени отводнителни мрежи в Струмяни, Микрево, Илинденци, Драката, 

Каменица и Г.Крушица – поетапно през целия период; 
Изградена вътрешна напоителна система в с.Микрево – 2007-2009г; 
Доизградена канализационна мрежа в населените места – Струмяни, Микрево, 

Илинденци, Драката, Каменица и Г.Крушица - поетапно през целия период; 
Изградени пречиствателни станции за отпадни води в с.Струмяни, Микрево и 

Илинденци – 2008 – 2013г; 
Поддържани 44 естествени водоизточника – за целия период; 
Изградени пречиствателни станции за питейна вода – два броя за периода 2007-

2013г. 
Рехабилитирана водопроводна мрежа – 200 000 м. за целия период; 

Изграден водопровод – Гореме, Никудин, Раздол, между Микрево и Каменица и 
„Бероняк” -  Илинденци.” 
 
 

Решение № 201 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

Общински съвет Струмяни  дава съгласието си община Струмяни да 
кандидатства за финансиране по проект “Красива България” за 2010г. с обект :  

1. „Кметство село Микрево” 
като финансовото участие на общината е 55% от общата стойност на проекта и 

упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и внесе 
проекта за одобрение”.  
 

Решение № 202 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

Общински съвет Струмяни  дава съгласието си община Струмяни да 
кандидатства за финансиране по проект “Красива България” за 2010г. с обект:   

1. „Кметство село Илинденци” 
като финансовото участие на общината е 55% от общата стойност на проекта и 

упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и внесе 
проекта за одобрение”.  
 

Решение № 203 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

Общински съвет Струмяни  дава съгласието си община Струмяни да 
кандидатства за финансиране по проект “Красива България” за 2010г. с обект:   

1. „Ритуална зала и исторически музей село Струмяни” 
като финансовото участие на общината е 55% от общата стойност на проекта и 

упълномощава Кмета на общината да подготви необходимите документи и внесе 
проекта за одобрение”. 

Решение № 204 



 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание чл. 21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 
 

    Общински съвет Струмяни реши: 
 Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да кандидатства 
по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. с проект „Слънцето в 
община Струмяни – неизчерпаем източник на електрическа енергия”. Планираните 
дейности по проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за развитие 
на община Струмяни 2007 – 2013г: 
Приоритет 2 - Повишаване конкурентноспособността на местната икономика чрез 
повишаване на достъпа до модерни технологии, внедряване на иновации, информация 
и знания    
Мярка 2.1.1. Внедряване на съвременни технологии и иновации, повишаване достъпа 
до информация и знания, внедряване на системи за управление на качеството 

Предвидени дейности: 
 Внедрени нови технологии и обновени производства, включително 
енергоспестяващи; 

 Въведени възобновяеми енергийни източници; 
 
Индикатори: 
 Брой въведени енергоспестяващи технологии и производствени линии – през 
целия период; 

 Брой въведени възобновяеми енергийни източници и количество ел.енергия, 
осигурявана от тях – за основните предприятия на територията на общината, 
през целия период поетапно; 

 Брой проведени обучения и консултации за енергоспестяващи технологии и 
възобновяеми енергийни източници. 

 
 

Решение № 205 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

    Общински съвет Струмяни реши: 
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината бъде партньор 

по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-
2013”, в проект „Интервенции за развитие на геотермална енергия”, по Област на 
интервенция 1.1 „Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси” ”, в 
сътрудничество с община Златоград /Р България/ и Университет „Аристотел”, гр. 
Солун /Р Гърция/. Водещ партньор е община Нигрита /Гърция/. 

Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят на  приоритетите в 
Общинския план за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.    
 
 
 
 

Решение № 206 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 



 
Общински съвет Струмяни реши: 

 Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да бъде партньор 
по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-
2013”, в проект „Трансгранична – трансобщинска подкрепа за разитие на човешките 
ресурси”, по Област на интервенция 3.1. Подкрепа и валоризиране на човешките 
ресурси - подкрепа за подготвителни действия предвид отворения пазар на труда” в 
партньорство с Общини Ираклия, Керкини /Гърция/ и общини Девин и Минерални 
бани /България/ и община Сидирокастро /Гърция/ като Водещ партньор. Планираните 
дейности по проекта отговарят на  приоритетите в Общинския план за развитие на 
община Струмяни 2007 – 2013г.    

Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят на  приоритетите в 
Общинския план за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.    
 

Решение № 207 
от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

    Общински съвет Струмяни реши: 
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да  кандидатства 

по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-
2013” с проект  „Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на 
партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Филипи”, по Област 
на интервенция 1.2 „Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”  като 
Водещ партньор, в сътрудничество с община Филипи, Р Гърция. 

Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят на  приоритетите в 
Общинския план за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.    
 
 

Решение № 208  

от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

         Общински съвет Струмяни реши: 
 Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да бъде партньор 
по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-
2013”, в проект „Култура през граници”, по Област на интервенция 1.2. „Опазване, 
управление и насърчаване на културните ресурси” в партньорство с общини Ксанти, 
Евосмос и Каламария /Гърция/ и община Сандански /България/, с Водещ партньор - 
община Драма /Гърция/. 

Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят на приоритетите в 
Общинския план за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.    
 
 

Решение № 209 
 

от  заседание на ОбС, проведено на 27.10.2009г, Протокол № 26 

на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 



             Общински съвет Струмяни реши: 
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да  кандидатства 

по Програма за европейско териториално сътрудничество “Гърция – България 2007-
2013” с проект  „Общи пътеки в НАТУРА и РАМСАР в района на река Струма”, по 
Област на интервенция 1.1 „Опазване, управление и насърчаване на природните 
ресурси” като Водещ партньор, в сътрудничество с общини Иракли, Керкини, 
Алистрати и Неа Зихни /Гърция/, община Кресна /България/ и община Симитли 
/България/. 

Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят на  приоритетите в 
Общинския план за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.    
 
 
 
 
 


