ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Решение № 381
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24а, ал.5 и ал.6 от
Закона за автомобилните превози, в сила от 26.05.2011г. с 11 – за, против – 0, възд.се –
0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни допълва чл.50 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Струмяни, а именно:
Създава нова т. 10 в Приложение № 5, със следния текст:
Максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег
по съответната тарифа, валидни за територията на Община Струмяни, считано от 26
май 2011 г., са както следва :
- Дневна тарифа – 0.90 лева на километър;
- Нощна тарифа – 1.20 лева на километър.
Решение № 382
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема отчета на читалище „Будител – 1997” село
Струмяни за периода 01.01.2010 г. до 30.12.2010 г., както следва:
№ по
ред
1
І
1.

2.

ПРИХОДИ
2
Други приходи в т.ч
Субсидии 33 148 лв.

Наем 470 лв.
Общо приход 33 618 лв.

РАЗХОДИ
3
1 Работна заплата
14 023 лв.
2 Осигуровки работодател
2 243 лв.
3 Гражд. Договори
3 133 лв.
4 СОТ
432 лв.
5 Електрическа енергия
2 130лв.
6 Интернет
70лв.
7 Вода
129лв.
8 Книги
190лв.
9 Канцеларски материали
182 лв.
10Командировки
95 лв.
11 Пощенски и админ.услуги
312 лв.
12 Пътни на худож. р-ли
460 лв.
13 БТК
290 лв.
14 Стопански разходи
820лв.
15 Автентични носии
7109лв.
16 Авт. Носии по проект
2000лв.
Общо разходи

33 618лв.

Решение № 383
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 9 – за, против – 1, възд.се – 4, ОбС реши
Общински съвет Струмяни реши точка трета от дневния ред на четиридесет и
осмото си заседание да бъде разгледана и обсъдена на следващото заседание на
Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на седемнадесети юни 2011 година.
Решение № 384
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.28, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор /обн.бл.27 от 31.03.2006 год., изм. и доп. Бр. 54 от 16.07.2010год. с 12 – за,
против – 0, възд.се – 1 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема одитния доклад от извършен вътрешен одит
на дейността на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” село Микрево за периода 01.04.2009 г.
- 31.12.2010 г.
Решение № 385
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.24а, ал. 5, т. 2 от
Закона за ползването и стопанисването на земеделските земи с 13 – за, против – 0,
възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни реши възлага на Кмета на общината да отдаде под наем
за срок от една година следните имоти:
1. Имот № 057018 – представляващ ливада с площ от 30,011 дка, VІ категория,
находящ се в местността „Равнините” землище на село Илинденци;
2. 55.0 дка от имот № 142005 – представляващ пасище с храсти с обща площ от
250,927 дка, VІ категория в местността „Задлък” землище на село Илинденци;

Решение № 386
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1
от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска служба
Земеделие - Струмяни, и на основание §27 от ЗСПЗЗ с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 ,
ОбС реши
Възстановява правото на собственост по чл. 45ж, ал. 3 от Правилника за
прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на:
1. Серафим Иванов Цеков бивш жител на с. Махалата – да бъде възстановен
следния имот №001114 с площ от 1,394 дка в местността „Площицата”, землището на
село Махалата;

2. Васил Спиров Червилов бивш жител на с. Илинденци – да бъде възстановен
следния имот №074023 с площ от 5,622 дка в местността „Манастирчето”, землището
на с. Илинденци.
Решение № 387
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 32, ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество и прилагането на чл.211, ал.4 от Закона за горите, и
чл.13 б от Правилника за прилагане на закона за горите с 13 – за, против – 0, възд.се – 0
, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема “Наредба за реда и начина на ползване на
дървесина, добита извън горски фонд на територията на Община Струмяни” .
Приложение № 1 към Решение № 387 от Протокол № 48/31.05.2011 година.
Решение № 388

от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни и
във връзка с изпълнението на Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън
горски фонд на територията на Община Струмяни с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни допълва чл.50 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, а
именно:
І. Създава нова т. 12 в Приложение № 3, със следния текст:
За измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд с
общинска марка преди транспортиране :
12.1. За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен
Едра 1.00 /един/ лв. за куб.м плътен.
Средна 1.20 лв. за куб. м. плътен.
Дребна 1.20 лв. за куб. м. плътен.
Дърва 1.20 лв. за куб. м. пространствен.
12.2. За измерване и кубиране на дървесината в лежащо състояние.
Едра 0.50 лв. за куб.м плътен.
Средна 0.60 лв. за куб. м. плътен.
Дребна 0.70 лв. за куб. м. плътен.
Дърва 0.50 лв. за куб. м. пространствен.
12.3. За маркиране на дървесина в лежащо състояние.
Едра 0.30 лв. за куб.м плътен.
Средна 0.40 лв. за куб. м. плътен.
Дребна 0.50 лв. за куб. м. плътен.
Дърва 0.50 лв. за куб. м. пространствен.
ІІ. Създава нова т. 13 в Приложение № 3, със следния текст:
За издаване на превозен билет - по 1.00 лев за всяко едно.
Решение № 389

от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5, т. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши

Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да отдаде под наем за срок от
една година следните имоти:
1. Имот № 039001 – представляващ нива с площ от 70,506 дка, VІ категория, находящ се в
местността „Елезовец” землище на село Илинденци;
2. Имот № 039016 – представляващ нива с площ от 4,317 дка, VІ категория в местността
„Елезовец” землище на село Илинденци;
3. Имот № 039019 – представляващ нива с площ от 21,163 дка, VІ категория в местността
„Сусарник” землище на село Илинденци;
4. Имот № 040116 – представляващ нива с площ от 8,423 дка, VІІ категория в местността
„Бабище” землище на село Илинденци;
5. Имот № 040117 – представляващ нива с площ от 2,397 дка, VІІ категория в местността
„Бабище” землището на село Илинденци;
6. Имот № 040121 – представляващ нива с площ от 9,785 дка, VІІ категория в местността
„Бабище” землището на село Илинденци;
7. Имот № 041001 – представляващ нива с площ от 8,150 дка, VІ категория в местността
„Калъчовец” землището на село Илинденци;
8. Имот № 042006 – представляващ нива с площ от 1,781 дка, VІ категория в местността
„Бабище” землището на село Илинденци;
9. Имот № 042008 – представляващ нива с площ от 12,660 дка, VІ категория в местността
„Бабище” землището на село Илинденци;
10. Имот № 042011 – представляващ нивас площ от 4,285 дка, VІ категория в местността „
Бабище” землището на село Илинденци;
11. Имот № 043011 – представляващ нива с площ от 6,551 дка, VІ категория в местността
„ Калъчовец” землището на село Илинденци.

Решение № 390
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда с 12 – за, против –
0, възд.се –1, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема “Програма за опазване на околната среда на
Община Струмяни за периода 2011-2015 година”.
Приложение № 2 към Решение № 390 от Протокол № 48/31.05.2011 година.
Решение № 391
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление с 13 – за, против
– 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да подготви и
подпише всички необходими документи във връзка с включването на Община
Струмяни като партньор в проект „Развитие на трансграничното предприемачество
и сътрудничество: Търговия, инвестиции и човешки ресурси в зараждащия се
контекст на 21-ви век” по Програма за европейско териториално сътрудничество
“Гърция – България 2007-2013”, Приоритетна ос 3 - Конкурентоспособност и човешки
ресурси, Област на интервенция 3.1- Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси подкрепа за подготвителни действия предвид отворения пазар на труда” в партньорство
с Община Кавала, Търговска палата – Кавала, Търговска палата – Драма, Регионална
администрация на регион Източна Македония и Тракия /Р Гърция/ и Център за

иновативни практики за устойчиво развитие, гр. Разлог /Р България/ и Технологичен
институт – Департамент по счетоводство - Кавала /Р Гърция/ като Водещ партньор.
Планираните дейности по проекта отговарят на приоритетите в Общинския план за
развитие на община Струмяни 2007 – 2013 година.

Решение № 392
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление с 13 – за, против
– 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да подготви и
подпише всички необходими документи във връзка с включването на Община
Струмяни като партньор в проект „Запазване на културното наследство за бъдещите
поколения и разкриване и развиване на неговия потенциал”, по Приоритетна ос 1 –
Качество на живот, Област на интервенция 1.2 – Опазване, управление и насърчаване
на културните ресурси, в партньорство с Unesco Group Serron/Р Гърция/.
Планираните дейности по проекта отговарят на приоритетите в Общинския план за
развитие на община Струмяни 2007 – 2013 година.
Решение № 393
от Протокол № 48 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на
31.05.2011год.
на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление с 13 – за, против
– 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни дава правото на Кмета на общината да подготви и
подпише всички необходими документи във връзка с включването на Община
Струмяни като партньор в проект „Връзка”, Акроним “CON-T”, по област на
интервенция 3.2 - Насърчаване на предприемачеството и дейности справящи се с
преструктурирането на икономиката в партньорство с Община Петрич и Водещ
партньор - община Халкидона (Гърция).
Планираните дейности по проекта отговарят на приоритетите в Общинския план за
развитие на община Струмяни 2007 – 2013г.

