ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Решение № 407
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация с 12 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема отчета за дейността на Общински съвет
Струмяни за периода 01.01.2011год. – 30.06.2011год.
Приложение № 1 към Решение № 407 от Протокол № 52/28.07.2011год.

Решение № 408
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл.11, ал.5 от Наредба № 32 от
12.09.2008г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013г., чл.56 на Регламент (EO)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №
01/313/00042 от 16.06.2011г. по мярка 313 за Проект „ Създаване на
посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно и
културно наследство в община Струмяни”, сключен между Община Струмяни и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № ВG121100421, представлявано от
изпълнителния диктор Румен Андонов Порожанов с 10 – за, против – 0, възд.се –
0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни:
1.Упълномощава кмета на община Струмяни да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима за предявяване в полза на
ДФ”земеделие” – разплащателна агенция в размер на 79 626, 36 (седемдесет и
девет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) за
обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 01/313/00042 от 16.06.2011г., по мярка „насърчаване на

туристическите дейности” за Проект „Създаване на посетителски център за
представяне и експониране на местно природно и културно наследство в община
Струмяни”, сключен между община Струмяни и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2.Възлага на кмета на община Струмяни да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по договор № 01/313/00042 от
16.06.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Решение № 409
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни реши не прима предложението относно
разделяне на земеделски имот № 022002, представляващ Нива – частна
общинска собственост, находящ се в местността „Гладно поле” землището на
село Илинденци.
Решение № 410
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 10 – за,
против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни реши:
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: УПИ VІІІ /осми/ с площ от 602 кв.м. /шестстотин и
два квадртни метра/, находящ се в квартал 20 /двадесети/ по регулационния план
на село Каменица, община Струмяни, при граници и съседи на имота: от север –
улица; от изток – зелена площ; от юг – улица; от запад – УПИ VІІ /седми/.
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран
оценител на недвижим имот представляващ УПИ VІІІ /осми/ с площ от 602 кв.м.
/шестстотин и два квадртни метра/, находящ се в квартал 20 /двадесети/ по
регулационния план на село Каменица, община Струмяни, при граници и съседи
на имота: от север – улица; от изток – зелена площ; от юг – улица; от запад –

УПИ VІІ /седми/, която е на стойност 6 080,00 лв. /шест хиляди и осемдесет
лева/ .
3. Продажбата да се извърши чрез търг по реда на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от
Общински съвет Струмяни.
4. Определя начална тръжна цена в размер на 6 080,00 /шест хиляди и
осемдесет лева/
5. Възлага на Кмета да организира и проведе търга, след което да сключи
договор за продажба със спечелилия участник.
Решение № 411
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл.21, ал. 1, 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 1, ал. 3 от Закон за закрила на детето с 10 – за,
против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема Общинска стратегия за закрила на
детето за 2011год.

Решение № 412
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл.21, ал. 1, 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 21, ал.1, т.1 от Закон за закрила на детето с 10 – за,
против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема Общинска програма за закрила на
детето за 2011год.
Решение № 413
от Протокол № 52 от заседание на ОбС Струмяни проведено на 28.07.2011год.

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, с 10 – за, против – 0, възд.се – 0,
ОбС реши
1.Общински съвет Струмяни дава съгласието си за разработване и
изпълнение на Проект „Българче и Македонче – ръка за ръка” по Приоритетна
ос 1 – Икономическо развитие и социално сближаване”, Сфера на интервенция
1.2. Социално сближаване, Бюджетна линия № 2007СВ161IРО0007-2011-2.
2. Дава право на кмета на община Струмяни да подписва всички
изискуеми документи във връзка с разработването и изпълнението на проекта.

