Решение № 238
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл. 21, ал.1, т.12 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл.
77, ал. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи с 12 – за, против – 0,
възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни създава звено “Общинска полиция” с максимална
численост до 25 щатни бройки.
Предоставя до три автомобила, собственост на общината за нуждите на звеното.
Възлага на Кмета на община Струмяни в едномесечен срок от приемането на
настоящето решение да изготви и съгласува съвместно с органите на МВР и предложи
за утвърждаване от Общински съвет: Правилник за устройството и дейността на звено
“Общинска полиция” както и да извърши процедура по подпор на персонал в
съответствие с изискванията на МВР”.
Решение № 239
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба
№24 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56,
параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане
на финансова помощ № 01/321/00641 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013 г. за Проект „Спорт, младост, бъдеще”,
сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр.
58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова
Илиева, ЕГН 8011166256 с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни дава съгласие за встъпването в дълг на община
Струмяни в размер на 910 547.44 лева, представляващи 110% от левовата
равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността
на одобрената финансова помощ по договор за № 01/321/00641 от 23.10.2009г., и
оправомощава Валентин Андреев Чиликов в качеството му на кмет на община
Струмяни писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено
искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева
– изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на
задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със
законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF

в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Решение № 240
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба
№25 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56,
параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане
на финансова помощ № 01/322/00393 от 23.10.2009г. по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г. за Проект „Играй с мен в зеления свят на мечтите”, сключен
между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, създаден
със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от
1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, ЕГН
8011166256, с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни дава съгласие за встъпването в дълг на община
Струмяни в размер на 229 999.44 лева, представляващи 110% от левовата
равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността
на одобрената финансова помощ по договор за № 02/322/00393 от23.10.2009г., и
оправомощава Валентин Андреев Чиликов в качеството му на кмет на община
Струмяни писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено
искане от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева
- изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на
задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със
законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.
Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ:
IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01
BIC: BNBGBGSF
в 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Решение № 241
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
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-101/26.08.2009г. от „Солар-ЕМ”
Емилия Митова, Решение № 2 от протокол №4 от 27.08.2009г. на ЕСУТ и
доклад на Кмета на Община Струмяни с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни одобрява: ПУП-парцеларен план за обект:
„Кабелно трасе 20 КV за захранване на поземлен имот №036001, местност „Сусарник”,
землище на с. Илинденци, община Струмяни” по следното трасе: полски пътища с

№000185, 000207, 000208, 000212 и имот №035003 в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред
Административен съд – гр. Благоевград.

Решение № 242
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.7 от Наредба
№ 7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена с
12 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни променя броя на групите в ОДЗ „Патиланци” –
филиал село Илинденци от две групи в една група.
Решение № 243
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с параграф 4, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за народните читалища и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществос 12– за, против –
0, възд.се – 0 ,
1. Общински съвет Струмяни предоставя безвъзмездно за управление част от
масивна сграда на два етажа и мазе към нея със застроена площ от 750 кв. м.
/седемстоти и петдесет кв. м./, представляващ общинска собственост на читалище
«Братя Миладинови» с. Микрево по реда на §4 от преходните и заключителни
разпоредби от Закона за народните читалища.
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи Договор
за безвъзмездно управление с Председателя на читалищното настоятелство към
читалище «Братя Миладинови» с. Микрево, с изключение на частта, която не се ползва
за читалищна дейност.
Решение № 244
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА с 12– за, против – 0 , възд.се – 0 ,
Общински съвет Струмяни коригира свое Решение №229 от Протокол №29 от
07.12.2009г. следния текст в първи абзац, в последното изречение, след текста
„Планираните дейности по проекта отговарят на...” добавя в изречението следния текст
„ приоритетите заложени в Програмата за развитие на туризма в община Струмяни,
кореспондиращи със ” и преди текста „следните приоритети и мерки от Плана за
развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.”
Решението след корекцията придобива следния вид:

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 ІV, в
квартал 17, по РП на с. Струмяни. Планираните дейности по проекта отговарят на
приоритетите заложени в Програмата за развитие на туризма в община
Струмяни, кореспондиращи със 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 № 245
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,

Общински съвет
Струмяни
приема нова Наредба за определяне и
администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община
Струмяни /на първо четене/.
Приложение №1 към Решение №245 от Протокол № 30/20.01.2010г.
Решение № 246
от заседание на ОбС, проведено на 20.01.2010г., Протокол №30
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,
Общински съвет Струмяни не удоволетворява молбата на Люба Христова
Симеонова от село Микрево и препоръчва г-жа Симеонова да се обърне към Отдел
„Социална закрила” село Струмяни.

