
 
Решение № 295 

от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 
 

на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 
собственост с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни прима Стратегия за управление на общинската собственост 

в община Струмяни 2010-2011 година. 
Приложение № 1 към  Решение № 295 от Протокол № 37/15.07.2010год 

 
 

Решение № 296 
от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 

собственост с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни прима Програма за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Струмяни през 2010год.  

Приложение № 2 към Решение № 296 от Протокол № 37/15.07.2010год. 
 
 

Решение № 297 
от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.5 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни приема отчета за дейността на Общински съвет 
Струмяни за периода 31.12.2009 година – 30.06.2010 година. 

Приложение №3 към Решение № 298 от Протокол № 37/15.07.2010г. 
 

 
Решение № 298 

от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 
 

на основание чл.21, ал.1, т.12  и ал.2 от ЗМСМА с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС 
реши 
 

Общински съвет Струмяни приема Правила за взаимодействие между Община 
Струмяни и НПО в Община Струмяни. 

Приложение №4 към Решение № 298 от Протокол № 37/15.07.2010г. 
 

 
Решение № 299 



от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 
 
 

на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.18 и т.19 от ЗМСМА с 9 – за, против – 0, 
възд.се – 0, ОбС реши 
 

 
Общински съвет Струмяни преименува следните улици в село Микрево, община 

Струмяни: 
1. Ул. „Кресненско-Разложко въстание” в ул. „Дядо Мицко”; 
2. Ул. „Попедител” в ул. „Поп Трендафил”; 
3. Ул. „Севастократор Калоян” в ул. „Даскал Ангел”; 
4. Ул. „Будител” в ул. „Поп Иван”.     

          
 
 

Решение № 300 
 

от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 
 

на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.19б, ал.2 от Закона за управление на 
Отпадъците  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

 
1.Общински съвет – Струмяни дава съгласие община Струмяни да предприеме 

действия по учредяване на регионално сдружение за управление на отпадъците на 
територията на общините Сандански, Струмяни и Кресна и вземе участие в него. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
създаване  на сдружението. 

3. Възлага на Кмета на общината да изпрати копие от настоящото решение до Кмета 
на община Сандански. 
 
 

Решение № 301 
от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 

 
        на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни актуализира Общинския план за защита при бедствия в 
Община Струмяни като същия се изменя в част „Свлачища” както следва: 

Глава II, т.1, б. „З” /изм. и допъл./: На територията на общината възникват бедствия 
причинени от свлачища и срутища. Свлачища /срутища/ са възможни след обилни валежи 
и ускорено снеготопене главно по общинската пътна мрежа в отсечките: Вълково – 
Никудин – Добри Лаки; Цапарево – Гореме; Студената вода – Раздол – Добри Лаки; 
Каменица – Кърпелево – Вракуповица – Гореме; Илинденци – Мраморни кариери. 
Регистрирани са 1 брой свлачища в района на с. Каменица. 

Характеристика и схема на свлачищата в общината са посочени в приложение № 6 



 
 

Решение № 302 
от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 

 
 

на основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и Заповед № ОА-357/09.07.2010год. на Областния 
управител на област Благоевград  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 288 от Протокол № 36/24.06.2010г. 
 

Решение № 303 
от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 

 
 

         на основание  чл.21, ал.3 и чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация  Общински съвет Струмяни  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС 
реши 
 

Общински съвет Струмяни реши Председател на Комисията по строителство, 
градоустройство и общинска собственост да бъде г-н Борислав Йорданов Чиликов. 
 
 

 
Решение № 304 

от Протокол № 37/15.07.2010г. на Общински съвет Струмяни 
 
на основание  чл.21, ал.3 и чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация  Общински съвет Струмяни  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС 
реши 

 
Общински съвет Струмяни изменя Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  както следва:  
Чл.49, ал.1 Постоянните комисии на общински съвет са: 

1. Комисия по проекти, програми, наредби и структура ( 5члена ): 
2. Председател: Румен Георгиев; 

                         Членове: Страхил Дмитиров; 
                                         Славчо Димев; 
                                         Красимир Митрев; 
                                        Борислав Чиликов. 

3. Комисия по земеделие, гори, екология ( 5члена ): 
Председател: Любомир Бакалов; 
       Членове:  Кирил Писков; 
                        Керана Стойкова; 
                        Румен Георгиев; 



                        Борис Стоянов 
4. Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост (5члена ): 

Председател: Борислав Чиликов; 
       Членове:  Борис Стоянов; 
                        Найден Димитров; 
                        Кирил Писков; 
                        Любомир Бакалов. 

5. Комисия по бюджет, финанси и контрол по  изпълнение решенията на ОбС 
(5члена): 
Председател:  Керана Стойкова; 
        Членове: Страхил Димитров; 
                         Румен Георгиев; 
                         Красимир Митрев; 
                         Любомир Бакалов 

6. Комисия по образование, култура, спорт и социални дейности (5члена): 
Председател: Лиляна Велкова; 
       Членове:  Найден Димитров; 
                        Славчо Димев; 
                         Ботьо Пенев; 
                         Кирил Укев. 

7. Комисия за  извършване на  проверки за установяване и предотвратяване на 
конфликт на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси (3члена ): 
Председател:  Ботьо Пенев; 
       Членове:  Кирил Укев; 

 Лиляна Велкова. 
 
Чл.4, ал.1 придобива следния вид: 
Общински съвет се състои от 13 съветници и заседава в залата на общински съвет 
Струмяни веки последен четвъртък от месец, при необходимост деня може да се промени. 
Чл.66, ал.2 и ал. 3 отпадат. 
Чл.67, ал.1 придобива следния вид: 
Заседанията на общински съвет се провеждат всеки последен четвъртък от месеца. Когато 
важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на 
общински съвет определя нова дата и уведомява съветниците звеното по чл.29а, ал.2 от 
ЗМСМА. 
Чл.110, ал.1  придобива следния вид:  
Председателя на общински съвет изготвя и внася за разглеждане 2 /два/ пъти годишно 
отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и 
се разгласява на населението на общината. 
 
 
 
 
 
 
 


