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ПРОТОКОЛ №5 
 

Решение № 38 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание Закон за публичните финанси обн.ДВ. бр.15/15.02.2013г., чл.84, ал.4; 

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с 13-за; 0-против; 0-възд. се: 

Общински съвет Струмяни реши: 

І. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както следва: 

1.1.По прихода                                                                                                          -   4 360 284.00 лв. 

в т.ч.: 

1.1.1.Приходи с държавен характер                                                                      -  2 347 295.00 лв. 

в т.ч.: 

1.1.1.1.Обща субсидия                                                                                                -  2 320 334.00 лв. 

1.1.1.2.Преходен остатък                                                                                            -       26 961.00 лв. 

  

1.1.2.Приходи с общински характер                                                                     -  2 012 989.00 лв. 

в  т.ч.: 

1.1.2.1.Имуществени данъци                                                                                      –    120 000.00 

лв. 

1.1.2.2.Неданъчни приходи                                                                                       –     897 589.00 лв.   

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия                                   –    352 800.00 лв. 

1.1.2.4.Целева субсидия от ЛКВ за общ. дейности                     –    171 000.00 лв. 

1.1.2.5.Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища        –    331 600.00 лв. 

1.1.2.6.Трансфер за зимно поддържане                                 –     140 000.00 лв. 

 

1.2.По разхода                                                                                                           -   4 360 284.00 лв. 

в т.ч.: 

Държавни дейности                                                                                                  -   2 347 295.00 лв. 

Общински дейности                                                                                                 -    2 012 989.00 лв. 

 

Дофинансиране на държавна дейност Общинска администрация във функция “Общи държавни 

служби” с общински приходи                                                                                       –   27 661.00 лв. 

Дофинансиране на държавна дейност във функция “Образование” в дейност СОУ с общински 

приходи                                                                                                                           –   69 683.00 лв. 

Дофинансиране на държавна дейност във функция “Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи” в дейност ДВХПР с общински приходи                                                      – 151 966.00 лв. 

 

1.2.1.Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и 

общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6.; 

 

1.2.2.Утвърждава приоритетите за изразходване на бюджетните средства – заплати, 

осигурителни плащания, медикаменти, храна, отопление, осветление, помощи, други плащания 

по обслужване и издръжка, други плащания по проекти и инфраструктура; 

 

1.2.3.Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета на община 

Струмяни в размер на 10 000.00 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на 

ОбС в размер на 5 000.00 лв.;  
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1.2.4.На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта одобрява 

бюджетни кредити по бюджета за 2016 г. за финансиране на спортните клубове на територията 

на община Струмяни, както следва: 

1.2.4.1.За футболен клуб Малеш с. Микрево                                                            –    10 400.00 лв. 

1.2.4.2.За ДЮШ „Малеш – 1940 Микрево”                                                               –       7 650.00 лв. 

1.2.4.3.За ХК „Илинденци мрамор”                                                                          –       6 680.00 лв.   

 

1.2.5.Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2016 г., предоставени във вид на помощ за 

разходи за прогребения в размер на 70.00 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, 

бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 

подпомагане лица; 

 

1.2.6.Утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВХПР с. Раздол и 

Защитено жилище с.Раздол, които имат право на транспортни разноски съгласно Приложение 

№ 11 и № 12. на 100%. 

 

1.2.7.Общински съвет Струмяни оправомощава кмета на Общината за бюджетната 2016 г. да 

извършва компенсирани промени: 

-в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите 

в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност; 

-в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите; 
В изпълнение на тези правомощия, кметът следва да издава заповеди, а съответните промени 

по бюджета на Общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет към него, в рамките на гореспоменатите промени. 

 

1.2.8.Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в 

държавни и общински дейности на основание ПМС № 129/26.06.2012 г., съгласно Приложения 

№ № 7 и 8; 

 

1.2.9.Определя 48 бройки численост на персонала в Общинска администрация със средства за 

заплати по § 01- заплати за щатен персонал в размер на 337 375.00 лв. за сметка на трансфера 

по единния разходен стандарт; 

 

1.2.10.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по 

пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 

1.2.11.Предоставя като правомощие на кмета на Общината да кандидатства за средства от 

централния бюджет за съфинансиране на проекти. При възникване на временен недостиг на 

средства в бюджетните и извънбюджетните фондове на Общината, Общински съвет дава 

съгласие на кмета да разписва прехвърляне на средства от бюджетна в извънбюджетна, и от 

извънбюджетна в бюджетна разплащателна сметка; 

 

1.2.12.Предоставя като правомощие на кмета на Общината да кандидатства за предоставянето 

на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти 

по оперативни програми „Транспорт”, „Околна среда” и „Регионално развитие”, одобрени от 

Европейската инвестиционна банка в съответствие с процедурата по „Кредитно споразумение 

за структурен програмен заем, България съфинансиране по фондовете на ЕС 2014 – 2020, 

между Република България и Европейската инвестиционна банка”, съгласно чл. 87 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2016 г.;  

 

1.2.13.Предоставя като правомощие на кмета на Общината да кандидатства за финансиране от 

Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, при изпълнение на 
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проекти от европейските фондове при условия, по критерии и ред, определени от 

Министерския съвет. 

 

1.2.14.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални 

програми и други  източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие; 

 

1.2.15.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, /донора/; 

 

1.2.16.Задължава кмета на общината: 

1.2.16.1.Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити; 

1.2.16.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, звена и субсидирани 

дейности по бюджета на Общината при нарушение на бюджетната дисциплина и при 

неспазване на приетите приоритети и разписаните правила по Системата за финансово 

управление и контрол до неговото преустановяване; 

1.2.16.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните 

държавни дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия; 

1.2.16.4.Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени 

обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за 

нормализиране обстановката в Общината, се считат за първостепенен приоритет за периода. 

1.2.17.Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2016 г. в размер на 502 600.00 лв. по 

обекти, съгласно Приложение № 9 и № 10; 

1.2.18.Одобрява разпределението на средствата, които се финансират чрез § 40-00 – 

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за ЛКВ” за 2016 г. в размер на 

190 000.00 лв. по приложение № 10А.  

1.2.19.Утвърждава 100 % размер за изплащане на средства за транспортни разходи на пътуващи 

учители във функция „Образование” на делегираните държавни дейности за учебната 2015 – 

2016 г. въз основа на получените целеви средства от министерство на финансите, съгласувано с 

Наредба № 1/23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните 

разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена. 

1.2.20.Утвърждава поименен списък на лицата по т.1.2.19, които имат право на транспортни 

разходи в делегираните държавни дейности по функция „Образование”, съгласно 

приложение№13.      

 

Решение № 39 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание Закон за публичните финанси обн.ДВ. бр.15/15.02.2013г., чл.84, ал.4., 

с 13-за; 0-против; 0-възд. се: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема средносрочна бюджетна прогноза на община Струмяни за периода 2016-2018 

година. 
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Решение № 40 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание чл.94 (3) т.7 от Закон за публичните финанси; ФО №1/12.01.2016г.; 

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема план-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 година. 

 

 
ПЛАН - ГРАФИК  

за обслужване на просрочените задължения за 2016 година 

 

Община 

Струмяни 

Код по ЕБК  

5112 

   Област Благоевград 

   

№ 

по 

ред  

Сметки за 

просрочени 

задължения 

 (по подгрупа 

992) 

Вид разход по ЕБК 

(дейност/параграф) 

Източник на средства, с 

който ще бъде погасено 

просроченото задължение 

(параграф по ЕБК) 

Размер на 

просроченото 

задължение 

към 

31.12.2015 

година  

(в лева) 

Тримесечие, 

в което ще 

бъде 

разплатено 

просроченото 

задължение 

1 2 3 4 5 6 

1 9923 122, §§10-16 §§31-12, §§13-00, §§24-00 737176.77 І-во, ІІ-ро 

2 9923 122, §§10-98 §§31-12, §§13-00, §§24-00 245725.59 ІІІ-то 

3 9923 122, §§10-20 §§31-12, §§13-00, §§24-00 491451.18 ІІ-ро, ІІІ-то 

 4 9923 СЕС §§61-01      786924.97 І-во 

            

            

 

 

     

Общ размер на заложените за разплащане просрочени 

задължения в бюджета за 2016 година (в лева) 2 261 278.51 

 в т.ч.:   

  - за разплащане в І-во тримесечие 1 468 000.00 

  - за разплащане във ІІ-ро тримесечие 560 000.00 

  - за разплащане в ІІІ-то тримесечие 145 000.00 

  - за разплащане в ІV-то тримесечие 88 278.51 

 

   

  

 Общ размер на отчетените просрочени задължения към 

31.12.2015 година (в лева) 2 261 278.51 
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Решение № 41 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбата на чл.134, ал.1, 

т.1 от Закона за устройство на територията влязъл в сила на 26.11.2012г. във 

връзка с чл.124 „а“ от  Закона за устройство на територията,  13 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Да се изработят проекти за ЧИ на ПУП ПР и ЧИ на ПУР за 

Обект „Улица между ОТ 162-ОТ 163-ОТ 164-ОТ 175-ОТ 71 и УПИ VІ, кв.24 

Обект „Улица между ОТ 92-ОТ 165-ОТ 171 и ОТ 164-ОТ 165 

Обект „Улица между ОТ 15-ОТ 401-ОТ 82-ОТ 81 

Обект „Улица между ОТ 158-ОТ 225-ОТ 224-ОТ 223 и територия за „Озеленяване“ в 

кв.17 

Обект „Улица между ОТ 11-ОТ 80 и територия за „Озеленяване“ в кв.18 

Обект „Улица между ОТ  223-ОТ 220, кв.63 и кв.37 

2.Да се изработят инвестиционни проекти за: строеж „Корекция на река Цапаревска-

укрепване и почистване в с.Микрево“, община Струмяни в обхват: 

Обект „Улица между ОТ 162-ОТ 163-ОТ 164-ОТ 175-ОТ 71 и УПИ VІ, кв.24 

Обект „Улица между ОТ 92-ОТ 165-ОТ 171 и ОТ 164-ОТ 165 

Обект „Улица между ОТ 15-ОТ 401-ОТ 82-ОТ 81 

Обект „Улица между ОТ 158-ОТ 225-ОТ 224-ОТ 223 и територия за „Озеленяване“ в 

кв.17 

Обект „Улица между ОТ 11-ОТ 80 и територия за „Озеленяване“ в кв.18 

Обект „Улица между ОТ  223-ОТ 220, кв.63 и кв.37 

 

Решение № 42 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост,  с 13 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1. Одобрява кандидатстването на Народно Читалище „Климент Охридски – 1920“, с. 

Илинденци като партньор на Община Василево по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ – БЮР Македония по 

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB006-2015-1, Прироритетна ос 2, 

Специфична цел 2.1 и изпълнението на проект: „По следите на Мис Стоун” в срок до 

25.01.2016г. в качеството си на допустим бенефициент. Проектът предвижда 

реконструкция и обновяване на сграда публична общинска собственост в с. Илинденци 

и превръщането й в посетителски център с музейна сбирка.  

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

подпомогне Народно Читалище „Климент Охридски – 1920“ , с. Илинденци, Община 

Струмяни като осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза 

на 500 000 евро, от които максимум 250 000 за Народно Читалище „Климент Охридски 

– 1920“, с. Илинденци, Община Струмяни. Над 70% от разходите по проекта са 

изпълнение на СМР, стойността на разходите за управление възлизат на до 10% от 

стойността на преките разходи проекта, предварителните разходи за проектиране и 

подготовка на проектното предложение възлизат на до 3%.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти. 

4. Предоставя свободно право на ползване на обекта на инвестиции на Народно 

Читалище „Климент Охридски – 1920“, за целите на проекта в срок от 5 години след 

края на проекта. 

5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

6. Потвърждава, че имотът е публична общинска собственост, съгласно Акт за 

публична общинска собственост № 770 от 20.10.2010г.  

Същият е:  

- необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

 

Решение № 43 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост,  с 13 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява кандидатстването на Община Струмяни като водещ партньор по 

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП 

БЪЛГАРИЯ – БЮР Македония по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна линия №: 2014TC16I5CB006-2015-
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1.Приоритетна ос 1, Специфична цел 1.1 с проект: „Въвеждане на възобновяеми 

източници на енергия и подобряване на енергийната ефективност в Общините 

Струмяни и Василево” в срок до 25.01.2016г. в качеството си на допустим 

бенефициент. Проектът предвижда въвеждане на енергийно ефективно улично 

осветление в  с. Микрево.  

2.Одобрява текст на споразумение за партньорство между Община Василево и Община 

Струмяни, БЮР Македония и дава съгласие кмета на Община Струмяни да подпише 

заедно с Апликационна форма, необходими приложения и изискуеми документи към 

проекта;    

3.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 400 000 евро, от които 

максимум 200 000 за Община Струмяни. Над 70% от разходите по проекта са 

изпълнение на СМР, стойността на разходите за управление възлизат на до 10% от 

стойността на преките разходи проекта, предварителните разходи за проектиране и 

подготовка на проектното предложение възлизат на до 3%.    

4.Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение, преводи и инвестиционни проекти. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата 

при одобрение на проектното предложение; 

5.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти. 

6.Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, 

за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта. 

7.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

 

 

Решение № 44 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост,  с 13 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1.Одобрява кандидатстването на Община Струмяни като партньор на Община 

Карбинци по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - 

ИПП БЪЛГАРИЯ – БЮР Македония по ИНСТРУМЕНТА ЗА 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Бюджетна 

линия №: 2014TC16I5CB006-2015-1, Приоритетна ос 1, Специфична цел 1.2 с проект: 

„Защита на населението в общините Струмяни и Карбинци чрез предотвратяване на 

щетите от наводнения” в срок до 25.01.2016г. в качеството си на допустим 

бенефициент. Проектът предвижда корекция, укрепване и почистване на река Шашка, 

II участък и съпътстващи обучения и обмяна на опит между общините.  

2.Одобрява текст на споразумение за партньорство между Община Карбинци и Община 

Струмяни, БЮР Македония и дава съгласие кмета на Община Струмяни да подпише 

заедно с Апликационна форма, необходими приложения и изискуеми документи към 

проекта;    

3.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 400 000 евро, от които 

максимум 200 000 за Община Струмяни. Над 70% от разходите по проекта са 

изпълнение на СМР, стойността на разходите за управление възлизат на до 10% от 

стойността на преките разходи проекта, предварителните разходи за проектиране и 

подготовка на проектното предложение възлизат на до 3%.    

4.Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение, преводи и инвестиционни проекти. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата 

при одобрение на проектното предложение; 

5.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти. 

6.Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, 

за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта. 

7.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

8.Потвърждава, че имот  представляващ коритото на река „Шашка“ с дължина 341 м., 

находящо се между кварталите 19, 20 и 30 по Подробно устройствения план на с. 

Струмяни, одобрен със Заповед № 332/1967 г. е публична общинска собственост, видно 

от удостоверение № УД-56 от 15.01.2016г., издадено от Община Струмяни. Съгл. чл56, 
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ал.2 от Закона за общинската собственост за такъв вид обекти не се съставят актове за 

общинска собственост. Имотът е:  

- необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

Решение № 45 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г. 

На  основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните промени в „Наредба №1“ на община Струмяни, както следва: 

В Раздел VІІ: Административно наказателни разпоредби: 

Чл.25. Наказателните постановления за нарушение на наредбата се издават от кмета 

или упълномощен със заповед друг щатен служител на ОбА се променя така: 

Наказателните постановления за нарушение на наредбата се издават от кмета на 

общината или от оправомощен от него заместник кмет. 

 


