Решение № 227
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал.2 от Закона за
народните читалища с 8 – за, против – 0, възд.се – 3
Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет Струмяни приема програма за дейността на читалищата на
територията на община Струмяни през 2010 г. както следва:
Програма за дейността на читалищата в община Струмяни за 2010 г.
№

Наименование на
събитието

Дата на
провеждане

Място на провеждане

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Тържество по случай
Бабинден
Четене на любовна лирика
Изготвяне на картички по
случай св. Валентин
Вечер на Левски
Изготвяне на табло за Васил
Левски
Изготвяне и раздаване на
мартенички по обществените
учреждения
Тържествен концерт за 3март
Табло за 3-ти март
Изготвяне н раздаване на
поздравителни картички за
8-ми март
По повод деня на водата и
пролетта
Конкурс и изложба найкрасива икебана
Посещение на театрална
постановка по повод деня на
театъра
Ден на хумора и сатирата –
изложба на писатели
хумористи, четене на вицове
и анекдоти
Ден на детската книга –
четене на детски книги,
изготвяне на рисунки с
любими приказни герои
Великденска кулинарна
изложба

м. януари

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

14.02

Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Будител” с. Струмяни
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

19.02
01.03

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

03.03

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Будител” с. Струмяни

08.03

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

22.03

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

27-28.03

Гр. Благоевград от Ч-ще
„Бр.Миладинови”с. Микрево

01.04

Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево

02.04

Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево

м. април

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Тържествено отбелязване на
Празника на община
Струмяни
Ден на солидарността между
поколенията – среща
разговор „Какво можем да
научим от по-възрастните”
Посещение на децата от
ОДЗ-предучилищна възраст
с цел запознаване с
дейността и правилата в
библиотеката
Ден на Европа – беседа за
държавите членки на
Европейския съюз
Поздравителен концерт за 24
май
Ден на детето – увеселителен
празник
Ден на Ботев – изготвяне на
табло и викторина

07.04.

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Будител” с. Струмяни

29.04

Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево

м. май

Библиотеката при ч-ще
„Бр. Миладинови”с. Микрево

09.05

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

м.май

Ч-ще „Будител” с. Струмяни
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

01.06
02.06

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Будител” с. Струмяни

Отбелязване 160 години от
рождението на българския
поет и писател Иван Вазов

21.06

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

107 години от избухването
на ИлинденскоПреображенското въстание

31.07-01.08

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

125 години от Съединението
на Княжество България с
Източна Румелия

06.09

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

28-30.09

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

17.09

Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево

01.10

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

Европейски ден на
наследството – изложба на
плетени, везени и тъкани
изделия
Провеждане на беседа по
повод деня на Съединението
и Независимостта на
България
Международен ден на
възрастните – поздравителен
концерт
МФФ”Малешево пее и

Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

26.

27.

тънцува”

м.октомври

Ден на българските
Будители-викторина

м.ноември

По повод седмица за борба
със затлъстяването –
кулинарна изложба под
наслов „Плодове и
зеленчуци за здраве”

м.ноември

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

Коледен концерт

м.декември

Ч-ще „Будител” с. Струмяни
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци
Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево

Участие в местни и
международни тържества и
фестивали

постоянен

Участия извън читалищата

28.
29.

Ч-ще „Бр.Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Будител” с. Струмяни
Библиотеката при ч-ще „Бр.
Миладинови”с. Микрево
Ч-ще „Будител” с. Струмяни
Ч-ще „Кл. Охридски” с. Илинденци

Решение № 228
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.18 от Закона за общинските бюджети с 8 – за, против – 0 ,
възд.се – 3
Общински съвет Струмяни приема актуализация в прехвърлянето на средства от
обект в обект в лимитните капиталови вложения по бюджета на Общината за 2009 год.,
както следва:
№

Наименование на обекта

1

Основен ремонт улично осветление- съгласно договор
изваждане на електромерни табла за улично
осветление извън трафопостовете
Основен ремонт кухня ОДЗ с.Микрево
Основен ремонт ДГ- подмяна на ел.инсталация
Закупуване на автомобили
Изграждане обществена тоалетна и ограда с. Струмяни
Основен ремонт сцена с.Микрево
Основен вътрешен ремонт на кметство с. Илинденци
Основен ремонт гробищни паркова
Съфинансиране по проект Красива България
Основен ремонт тоалетни на ОУ „Св.св.Кирил и
Методий” с. Струмяни
Резерв- изработване на работни проекти за
канализации
Всичко

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Било

Става

Корекция
+/-

15 000

15 000

0

12 000
25 000
44 000
10 000
10 000
8 000
7 160
42 000
0

3 873
21 868
57 948
10 000
7 200
0
7 160
41 984
8 127

- 8 127
-3 132
+13 948
0
-2 800
-8 000
0
-16
+8 127

19 240

19 240

0

192 400

192 400

0

Решение № 229
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с 9 – за, против – 1, възд.се – 1
Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината, Община Струмяни
да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. с проект
„Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и
културно наследство в община Струмяни” в масивна сграда на два етажа със застроена
площ от 260 кв. м, находяща се в УПИ IV, в квартал 17, по РП на с. Струмяни.
Планираните дейности по проекта отговарят на следните приоритети и мерки от Плана за
развитие на община Струмяни 2007 – 2013г:
ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските
тенденции чрез опазване и валоризиране на природното и културното наследство, чрез
поддържане на хармонична и съхранена околна среда и развитие на местния потенциал за
туризъм
Мярка 1.1.1. Опазване на природното, културното и историческо наследство на
територията на общината.













Предвидени дейности:
Идентификация и инвентаризация на наличните природни, културни ресурси и
други туристически ресурси;
Създаване, поддържане и актуализиране на единна база данни за тях;
Създаване и реализация на програми за поетапна реставрация, консервация и
поддържане на различните културни и исторически обекти, вкл. традиции и обичаи;
Изграждане и доизграждане на съпътстващата обща инфраструктура към
историческите и културни обекти;
Съдействие и координация за използуването на историческите и културни
дадености в туристически продукти.
Индикатори:
Брой инвентаризирани и заснети обекти
Ремонт и поддръжка на музейна сбирка в Струмяни
Брой обекти с археологически разкопки
Разработена и прилагана програма за опазване и съхраняване на културното и
историческо наследство на общината
Подобрен достъп до Парка, седиментните скали, пещери и други идентифицирани
исторически и природни обекти;
Брой възстановени традиции и обичаи

Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична туристическа
инфраструктура.
Предвидени дейности:










Създаване на подходяща обща и специфична туристическа инфраструктура,
включително малки семейни хотели и къщи, посетителски и информационни
центрове, информационно осигуряване и други.
Инвентаризация на всички туристическите ресурси / исторически, културни,
етническо и религиозно многообразие, екологични, биоразнообразие и други /
Индикатори:
Създаден посетителски център
Изградена система за информационно осигуряване в общината (табели, уеб-сайт,
рекламни и информационни материали)
Поддържане на 1 брой музей – за целия период;
Реновирана и съхранена 1 брой епископска базилика
Брой създадени малки семейни хотели
Инвентаризиран туристически ресурс
Решение №230
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА с 8 – за, против –1 , възд.се – 2

Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет Струмяни дава право на Кмета на общината, община Струмяни да
разработи и кандидатства с проект „Зелени и защитени гори по протежението на българомакедонската граница – обща отговорност”, по Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония,
по Приоритетна ос 2 - Подобрение на качеството на живота, Област на интервенция 2.1 Използване на природните ресурси, като Водещ партньор, в партньорство с община
Берово, Р Македония. Планираните дейности по проекта отговарят изцяло на приоритети
от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г:
Решение № 231
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с 8 – за, против – 1, възд.се – 2
Общински съвет Струмяни дава право на Кмета на общината:
1. Община Струмяни да се включи в разработването и да кандидатства като партньор
в проект „Бизнес инкубатор - икономическото развитие и видимостта на граничния
регион”, по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и
Бивша Югославска Република Македония, по Приоритетна ос 1 - Икономическо развитие
и социално сближаване, Област на интервенция 1.1 – Икономическо развитие, в
партньорство с община Берово /РМакедония/ като Водещ партньор.
2. Дава съгласието си масивна сграда на един етаж, със застроена площ от 165 кв. м,
находяща се в УПИ IV, в квартал 17, по РП на с. Струмяни да се използва за целите на
проекта
3. Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят изцяло на приоритети
от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.
Решение № 232

от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с 8 – за, против – 0, възд.се –3
Общински съвет Струмяни дава право на Кмета на общината:
1. Община Струмяни да се включи в разработването и да кандидатства като партньор
в проект „Създаване на „Център на пчелата” - укрепване на трансграничното
сътрудничество за икономическо развитие, чрез устойчиво използване на
природните ресурси“, по Приоритетна ос 2 - Подобрение качеството на живот,
Област на интервенция 2.1- Използване на природните ресурси, в партньорство с
община Берово, РМакедония и Читалище “Будител”, с. Струмяни, като Водещ
партньор.
2. Дава съгласието си масивна сграда на два етажа със застроена площ от 264 кв.м. и
обща площ на имота – 788 кв.м., находяща се в УПИ VІІІ в кв. 14, с пл. № 148 по
регулационния план на с. Цапарево, съгласно Акт за общинска собственост №
490/27.05.2005г. да се използва за целите на проекта
3. Потвърждава, че планираните дейности по проекта отговарят изцяло на приоритети
от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.
Решение № 233
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл. 21, ал.1 т. 8, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 54в, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество с 11– за, против – 0 , възд.се – 0 ,
Общински съвет Струмяни, дава съгласие:
1. За частично изменение на регулацията в кв. 13, УПИ X и УПИ XII на с.Драката,
като към същите се придадат общо 222 (двеста двадесет и два) кв. м. от не реализирана
улица
2. За продажба на общо 222 (двеста двадесет и два) кв. м. от не реализираната
улица, като придаваемо място към УПИ X и УПИ XII кв. 13 по РП на с. Драката на
техните собственици.
Решение № 234
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл. 21, ал.1 т. 8,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 54в, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни, дава съгласие:
1. За частично изменение на регулацията в кв. 67, УПИ III с пл. № 774 на село
Микрево, като към същият се придадат 11.15 (единадесет 0.15) кв.м. от тротоара между от
ОК 110 и ОК 111.
2. За продажба на 11.15 (единадесет 0.15) кв. м. от тротоара между ОК 110 и ОК
111, като придаваемо място към УПИ III кв. 67 по РП на с.Микрево на Юлия Радоева
Михайлова.
Решение № 235

от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1, т.4 и чл.3, т.1 от
Наредбата за прилагане на модели на публично частно партньорство за привличане
на частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции и чл.34, ал.7
от Закона за общинската собственост, чл.14, т.2 и чл.6 от Закона за общинските
бюджети, чл.9, чл.20 и чл.357 и следващите от ЗЗД с 10 – за, против – 0, възд.се – 1,
Общински съвет Струмяни:
1. Открива процедура по ПЧП за реализиране и изграждане на социално заведение
„Старчески дом на територията на община Струмяни”.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура по реда на Наредбата за
прилагане на модели на публично частно партньорство за привличане на частни
инвестиции в управлението на проекти с обществени функции.
3. След разработване на меморандума, същия да бъде внесен за одобрение от ОбС.
Решение № 236
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в
размер на 200.00 /двеста/ лева на Анета Георгиева Калешова от село Микрево.
Решение № 237
от заседание на ОбС, проведено на 07.12.2009г., Протокол №29
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в
размер на 500.00 /петстотин/ лева на Любомир Христов Маникатов от село Микрево.

