Приложение № 6 към Решение № 346 от Протокол № 45/24.02.2011година.

ОТЧЕТ
За изпълнение решенията на Общински съвет Струмяни
за периода 07.12.2009 г. – 31.12.2010 г.
За периода 07.12.2009г. – 31.12.2010г., ОбС Струмяни е провел 13 заседания .
Взети са общо 104 решения, касаещи дейността на общината в следните области:
- участие на общински съветници и служители в сдружения и комисии – 1 решение
- бюджет и финанси на общината – 18 решения;
- наредби, програми и правилници на ОбС – 14 решения;
- кандидатстване по програми към ЕСФ – 11 решения;
- разпореждане с общинска собственост – 5 решения
- образование – 5 решения;
- социални дейности – 3 решения
- култура – 3 решения
- кадастър и регулация – 2 решения
- промяна имена на улици - решение
- решения касаещи дейността на ОбС -6 решения
- отменени или коригирани от ОбС решения – 16 решения
- звено общинска полиция – 3 решения
- общински фирми – 1 решение
- инвестиционни намерения – 3 решения
- молби на граждани и организации – 12 решения;
• удовлетворени – 2
• неудовлетворени – 10
От предназначените за изпълнение от Общинска администрация решения, не са
изпълнени 6. Четири /4/ са в процедура на изпълнение.
Неизпълнените решения са в областта на ПЧП за изграждане на старчески дом, търговете
и конкурсите. Причините за тяхнота неизпълнение са обективни - липса на кандидати за
участие.
Бюджет и финанси на общината
Изпълнени са всички 18 решения имащи отношение към бюджета и финансите на
общината.
Нормотворческа дейност на Общински съвет
Пет от решенията на Общински съвет в тази област, се отнасят до изменение и допълнение и
приемане на Наредбата за определяне на местните данъци и Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услугите на територията на община Струмяни.
Решенията са по посока на разделяне на две на предишната Наредба , привеждане на видовете
услуги в съответствие със СУНАУ/Системата за унифицирано наименование на

административните услуги/ допълване на пропуски и намаляване на данъците и таксите с
оглед облекчаване на бизнес климата в общината.
Останалите решени се отнасят до промени в Правилника за организация дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
приемането на общински стратегии, планове и програми. Служителите в общинска
администрация Струмяни осъществяват своите задължения в съответствие с нормите
определени от ОбС Струмяни.
Кандидатстване по програми към ЕСФ
Решения с № №230, 231,232 от Протокол № 29 /07.012.2009г., касаещи проекти по ТГС
България - Македония са внесени за одобрение пред финансиращите институции.
Проектите по решенията на ОбС свързани Програмата за развитие на селските райони са
договорени с Управляващия орган. Предстои изпълнението на строително монтажните
работи.
Предстои подписване на договор с финансиращия орган по проект ТГС България – Гърция
за цялостен ремонт на читалище „Братя Миладинови” с.Микрево
Разпореждане с общинска собственост
С Решения с №№254, 255 ,256, ОбС Струмяни е предоставил за безвъзмездно право на
ползване за срок от 5 години сгради общинска публична собственост на следните държавни
институции: Национална служба «Гранична полиция», Регионална служба по заетостта,
дирекция « Бюро по труда» , Областна дирекция « Земеделие». С посочените институции С
сключени договори, съгласно решенията на общински съвет.
Със заповед на кмета №208 от 16.02.2011г. са открити тръжни процедури в изпълнение на
Решения №№314 и 324 касаещи респективно отдаване под наем на помещение в сградата на
читалище « Братя Миладинови» с. Микрево и продажба на имот в с.Гореме.
Звено „Общинска полиция”
Звено „Общинска полиция” Струмяни осъществява своята дейност в съответствие със
Решенията на ОбС Струмяни. Със средства от собствените приходи на общината се
финансират 5 щата общински полицаи.
Образование
Същността на решенията в сферата на образованието се отнасят до преобразуването на
училищната мрежа и по специално детските градини в селата Илинденци и Микрево.
В резултат на взетите и изпълнени решения, към настоящия момент двете детски градини
работят с по една група и редуциран персонал.
Отменени и коригирани решения
С шестнадесет от решенията през отчетния период, ОбС отменя или коригира свои
предишни решения. Пет от отменените решения са в следствие на връщането им от
областна администрация.
Молби на граждани
На база удовлетворените от Общински съвет молби на граждани,
получили средства на стойност 700 лв.

право имащите са

Председател на ОбС
Кирил Укев

