Решение № 311
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети, ЗИД на ЗДБРБ за 2010 год., обн.
ДВ бр.56 от 23.07.2010 год., писмо на МФ № ФО-32/21.07.2010 с 12 – за, против – 0,
възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение № 306 от Протокол №
38/19.08.2010год, както следва:
І. Общински съвет Струмяни приема актуализирания бюджет на община Струмяни,
както следва:
1.1. По прихода
- 3 662 545 лв.
В т.ч.:
1.1.1. Приходи с държавен характер - 2 184 381 лв.
В т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия
– 2 070 429 лв.
1.1.1.2.Получени от общини целеви трансфери/субвенции/от Ц 948 лв.
1.1.1.3.Получени от общини целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ 39 264 лв.
1.1.1.4.Получени трансфери по програми за временна заетост
53 181 лв.
1.1.1.5. Преходен остатък
- 20 559 лв.
В т.ч.: в т.ч.: за СОУ „Паисий Хилендарски”с. Микрево 11 289 лв.
за НУ „Св.св.Кирил и Методий” с . Илинденци

-

4 313 лв.

за НУ „Св.св.Кирил и Методий” с . Струмяни

-

3 038 лв.

За компенсиране на безплатни превози

-

1 919 лв.

1.1.2. Приходи с общински характер - 1 478 164 лв.
В т.ч.:
1.1.2.1. Имуществени данъци - 96 890 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи
- 333 530 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия – 267 000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. Дейности – 68 000 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища – 223 700 лв.
1.1.2.6. Трансфер за зимно поддържане – 75 200 лв.
1.1.2.7.Получени трансфери от ПУДООС – 406 305 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък – 7 539 лв., в т.ч.:
- От местни приходи за финансиране издръжка на дейност „Общинска
администрация” – 7 539 лв.
1.2. По разхода
- 3 662 545 лв.
В т.ч.:
Държавни дейности
- 2 184 381 лв.
Общински дейности - 1 440 876 лв.
Дофинансиране на държавни дейности във функция Образование с общински
приходи – 37 288 лв.

1.2.1. Приема разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на
държавните и общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5.
1.2.2. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2, от ЗОБ, при спазване на общия размер по
бюджета и разделението му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни предоставя
следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2010 год.:
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общите разходи за една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните държавни дейности;
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й
размер в частта за местните дейности;
1.2.3. Приема актуализация на средствата за ЛКВ за 2010 год.в размер на 291 700
лв.по обекти, съгласно Приложение № 6 и № 7;
Решение № 312
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС
реши
Общински съвет Струмяни потвърждава Заповед № ОА-489/31.08.2010 година на
Областния управител на област Благоевград и отменя свое Решение № 308 от Протокол №
38/19.08.2010 година.
Решение № 313
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинското имущество с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема да бъде направена корекция в Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през
2010 година в частта на Раздел ІІІ, а именно приема следния нов текст:

Раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО
НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
№
по
ред
9.

Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА СТРУМЯНИ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
Помещение с площ от 105,29 кв.м., находящо се в читалище „Братя Миладинови” с.

10.

Микрево, общ. Струмяни, Акт за публична общинска собственост № 80/28.03.2000 г.
Помещение с площ от 47,37 кв.м., находящо се в читалище „Братя Миладинови” с.
Микрево, общ. Струмяни, Акт за публична общинска собственост № 80/28.03.2000 г.
Решение № 314
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни

на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за
общинската собственост и чл.8, ал.1 ат Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение № 309 от Протокол № 38
19.08.2010 г., като изменя площта на помещението съобразно Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2010 година, а
именно:
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да проведе търг с тайно
наддаване за отдаване под наем за здравни или социални мероприятия на помещение с
площ от 47,37 кв.м /четиридесет и седем цяло и тридесет и седем кв.м/, на първия етаж от
сграда, находяща се в парцел VI, кв.24 по РП на село Микрево за срок от пет години.
Приложени:
1. Акт за публична общинска собственост № 80/28.03.2000г.;
2. Схема на помещенията от I етаж на читалище „Братя Миладинови”
Решение № 315
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка
със заявление с вх. №94-00-759/16.06.2010г. от Атанаска Любенова Гигова,
Решение № 1 от протокол №5 от 24.06.2010г. на ЕСУТ и доклад на Кмета на Община
Струмяни с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение № 310 от Протокол № 38
19.08.2010 година, както следва:
Общински съвет Струмяни одобрява: ПУП-парцеларен план за подобект:
”Ел. захранващ кабел 20 кV” към обект: „Фотоволтаична електроцентрала в ПИ
№033013, местност „Сусарник”, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл.
Благоевград по следното трасе: полски пътища с №00185 - публична общинска
собственост, №000214 - публична общинска собственост в землището на с. Илинденци,
община Струмяни.
Приложение:
1.ПУП-ПП за подобект: ”Ел. захранващ кабел 20 кV” към обект:
„Фотоволтаична електроцентрала в ПИ №033013, местност „Сусарник”, землище нас.
Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград
2.Препис от Решение № 1 от протокол №5 от 24.06.2010г. на ЕСУТ
3.Обявление, публикувано в бр.52 от 09.07.2010г. на ДВ

4.Констативен протокол за постъпили възражения.
Решение № 316
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание постъпила информация с Вх. № 109/07.09.2010г. в Общински съвет
Струмяни относно изменение в броя на паралелките, групите и учениците по класове за
учебната 2010/2011 год. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево и чл.11”а”, ал. 2 и 3
от Наредба № 7/29.12.2000г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена /загл. Доп. – ДВ, бр. 27 от 2008г./,с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,
ОбС реши
Общински съвет Струмяни изменя свое Решение№ 307 от Протокол № 38
19.08.2010 година, както следва:
Общински съвет Струмяни приема училищната мрежа на общината за учебната
2010/2011 година, както следва:
І. ОДЗ “Патиланци” с. Микрево:
1.1. Детска ясла (10м. – 3г.) – една група – 10 деца
1.2. Детска градина – 4 групи – 84 деца
- първа група (3 и 4 годишни) – 22 деца
- втора група (4 и 5 годишни) – 22 деца
- трета подготвителна група (5 годишни) – 22 деца
- четвърта подготвителна група (6 годишни) – 18 деца
1.3. ОДЗ”Патиланци” – филиал Струмяни
- една смесена група (2-7г.) - 19 деца
1.4. ОДЗ”Патиланци” – филиал Илинденци
- една смесена група (2–7г.) – 20 деца
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията
на община Струмяни.
ІІ. Училища:
1. СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево:
Клас
Брой
Брой
Основание за съществуване на паралелката
паралелки
ученици
І
2
44
Чл. 3 ал.1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
ІІ
2
51
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
ІІІ
2
39
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
ІV
2
41
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
V
2
42
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
VІ
2
43
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
VІІ
2
41
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.
VІІІ
1
15
Чл. 11 ал. 1, т.2 от Наредба № 7/29.12.2000г.
ІХ
1
18
Чл. 3 ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000г.

Общо

16

334

Полуинтернатни групи - 7 групи:
7 сборни – 5 сборни / І-ІVклас/ и 2 сборни /V-VІІІклас/
СИП– 1 сборна група /V а, б клас/ БЕЛ

Решение № 317
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС
реши
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да кандидатства по
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., по Мярка 321 “Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” с проект „Спортна зала в с. Илинденци,
община Струмяни”. Спортната зала да бъде изградена в имот – публична общинска
собственост, находящ се УПИ І, с планоснимачен № 268, в кв. 44 от РП на с. Илинденци.
Планираните дейности по проекта отговарят на следните приоритети и мерки от
Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г:
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
Цел 3.2. Създаване на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на
територията на общината
Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната
инфраструктура и нейната материално-техническа база
Предвидени дейности:
 Поддържане на съществуваща и създаване на нова материална база за спортните
клубове и за масовия спорт.
Индикатори:
 Изградени и поддържани многофункционални спортни зали в селата Микрево,
Струмяни и Илинденци;
 Ремонтирани и обновени стадиони в селата Микрево, Струмяни и Илинденци.
Решение № 318
от заседание № 39, проведено на 16.09.2010год. на Общински съвет Струмяни
на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС
реши
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да кандидатства по
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., по Мярка 321 “Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” с проект „Реконструкция на

водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и село
Драката, община Струмяни”. Планираните дейности по проекта отговарят на следните
приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013г:
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
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
Предвидени дейности:

Изграждане на канализационна мрежа в населените места в община
Струмяни,

Изграждане на отводнителни мрежи в по-големите населени места и малки
пречиствателни станции.

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;

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 ;

Поддържани 44 естествени водоизточника – за целия период;

Изградени пречиствателни станции за питейна вода – два броя за периода;

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

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

