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ПРОТОКОЛ № 52 
 

Решение № 443 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.06.2019 год. 

Съгласно чл.122, ал. 2 от Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7 

Юни 2016 г., чл.46 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на 

общинския бюджет в община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и  чл.27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11– 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

1.Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства от 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”, функция „Жилищно 

строителство и БКС” в Дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация” по бюджета на 

общината за 2019 г., както следва: 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА(СМР) 409 305 333 754 -75 551 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

70 000 0 -70 000 

51-00 Основен ремонт на ДМА (надзор и 

инвеститорски контрол) 

36 000 0 -36 000 

 Общо 515 305 333 754 -181 551 

От обект ,,Основен ремонт на улици с.Струмяни ‘‘ 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (СМР) 0 120 000 + 120 000 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 3 906 +3 906 

51-00 Основен ремонт на ДМА (надзор и 

инвеститорски контрол) 

0 2 500 +2 500 

 Общо 0 126 406 + 126 406 

За обект:,, Реконструкция на улична водопроводна мрежа- клон 21 и ремонт на пътна 

настилка на ул.,,Долна Белица" от ОТ 2 до ОТ 76 находящ се находящ се на ул. Долна 

Белица" 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 
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+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 840 + 840 

 Общо 0 840 + 840 

За обект:,,Реконструкция на улична водопроводна мрежа-клон 21 и ремонт на 

ул."Св.Св. Кирил и Методий" от ОТ76 до ОТ40" 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 20 000 + 20 000 

 Общо 0 20 000 + 20 000 

За обект:,,Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нова 

вътрешна канализационна мрежа от км 0+00 / отклонение на дясно при км 417+100 на 

гл. път Е 79 /до км 0+495/ началото мост на р.Струма/ в територията на с.Струмяни от 

ОТ 18 до ОТ 320 Микрево" 

 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 34 305 + 34 305 

 Общо 0 34 305 + 34 305 

За обект:,,Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на село 

Микрево Етап "А" -II-ри етап: Гл. клон II, кл.9, 11, 13, 16, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50- Етап А- Реконструкция и доизграждане на 

улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II, кл.42, 40, 39 и 32 

 

2. Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства 

от Дейност  606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”, функция 

„Жилищно строителство и БКС ” в Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на 

улична мрежа”, функция „Жилищно строителство и БКС ‘‘ по бюджета на общината за 

2019 г., но за конкретизирани обекти, както следва: 

 

Функция „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа ”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (СМР) 333 754 41 000 - 292 754 

 Общо 333 754 41 000 - 292 754 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа ”  
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§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (СМР) 0 94 000 + 94  000 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 2 254 +2 254 

51-00 Основен ремонт на ДМА (надзор и 

инвеститорски контрол) 

0 3 000 +3 000 

 Общо 0 99 254 + 99 254 

За обект:,,Основен ремонт на пътна настилка на ул. Св. Св. Константин и Елена, 

с.Струмяни, община Струмяни от О.Т.1 -О.Т.7-О.Т.8 до О.Т.10  и пл.24 
–ти 

май, 

с.Струмяни, община Струмяни‘‘  

 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (СМР) 0 189 000 + 189 000 

51-00 Основен ремонт на ДМА (проектиране при 

строеж) 

0 2 000 + 2 000 

51-00 Основен ремонт на ДМА (надзор и 

инвеститорски контрол) 

0 2 500 +2 500 

 Общо 0 193 500 + 193 500 

За обект: ,,Реконструкция на улична водопроводна мрежа- клон 21 и ремонт на пътна 

настилка на ул." Долна Белица" от О.Т. 2 до О.Т. 76 находящ се на ул." Долна Белица" 

 

 

 

Решение № 444 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.06.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13,  чл.17 ал.1 от Закона за 

общинския дълг , с 11– за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет – Струмяни изменя Решение № 385 от Протокол № 44/25.10.2018г., 

както следва:  

Изменение на Решение № 385 от Протокол № 44/25.10.2018 г. :  

Било:  „Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” , 

„Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване“ 

Става: „Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”, 

„Срок на погасяване – до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
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договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване“. 

 

 

Решение № 445 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.06.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 54, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 

ОбС : 

Общински съвет Струмяни: 

 1. Отменя свое Решение № 276 от Протокол № 22/25.04.2013 година. 

 2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

аренда за срок от петнадесет стопански години на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот № 028002 (нула, двадесет и осем хиляди, 

нула, нула две) с площ от 38,142 дка (тридесет и осем декара сто четиридесет и два кв. 

м.), седма категория, с начин на трайно ползване „лозе” находящ се в местността 

„Градешка река”, землището на село Илинденци, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 000090 – полски път на община Струмяни; имот № 000091 – 

напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 028001 – пасище, мера на община Струмяни; 

землищна граница; имот № 000109 – полски път на община Струмяни, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 896/19.09.2012 г. 

 3. Определя начална тръжна аренда цена в размер на 12,00 (дванадесет) лв./дка 

за година, или общо 457,70 лв. (четиристотин петдесет и седем лева и седемдесет  ст.)  

за една стопанска година, съгласно чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни.(Приложение № 4 към чл. 50: административно-правни и общинска 

собственост) за начална тръжна цена. 

4. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичния търг с тайно 

наддаване  за аренда и подпише Договор със спечелилият участник. 

 

 

 

 

Решение № 446 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.06.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1 000 лв. 

/хиляда лева/ на Десислава Николова Петрова, жител на с.Струмяни, за отстраняване на 

щети в дома й, в следствие на наводнение. 

 

 


