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ПРОТОКОЛ № 47 
 

Решение № 397 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

            Общински съвет Струмяни реши: 

1.Да разгледа и приеме проектобюджета на общината за 2019 г. 

 2.Определя.максималния размер на новите задължения за разходи в размер до 

15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, 

съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗПФ; 

 3. Определя.максималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% 

от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, 

съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПФ; 

 4. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за текущата година – 1 317 150.00лв.; 

 5. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година – 39 000.00 лв. 

 6. Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския 

дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година – 191 632.00лв. 

 7. Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена със закона за държавния бюджет за 2019 г., по обекти за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни – 606 200.00лв., съгласно 

Приложение № 10 и № 10А от проектобюджета; 

 8. Актуализирана бюджетна прогноза 2019 г.-2021 г. 

 

 

Решение № 398 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя основна месечна заплата на кмета на с.Драката в размер на  823,00 лева. 
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Решение № 399 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета на Община 

Струмяни и кметове на кметства, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на длъжността и населеното място Размер на основната 

месечна заплата 

1. Кмет на Община Струмяни 2 700.00 лв. 

2. Кмет на кметство с. Микрево 1 158.00 лв. 

3. Кмет на кметство с. Илинденци 1 038.00 лв. 

4. Кмет на кметство с. Каменица 823.00 лв. 

5. Кмет на кметство с. Драката 823.00 лв. 

6. Кмет на кметство с. Добри Лаки 823.00 лв. 

7. Кмет на кметство с. Раздол 823.00 лв. 

8. Кмет на кметство с. Цапарево 838.00 лв. 

9. Кмет на кметство с. Игралище 858.00 лв. 

   

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с 

постоянен и непостоянен характер да се определят от кмета на общината, съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за 

организация на работната заплата в Община Струмяни. 

 

 

 

Решение № 400 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  

ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1.Дава мандат на представител от Община Струмяни за участие в редовно  заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„В и К” ЕООД, град Благоевград на 18 февруари 2019г. на кмета на Общината -  Емил 

Димитров Илиев. 

 

2. При невъзможност Кмета на общината да участва в заседанието на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, което ще се проведе на 18 февруари 2019г. от 11.00 часа в Конферентната 

зала на Областна администрация  Благоевград, етаж 1, определя зам.-кмета на 

общината Петя Тасева да го представлява. 

3. Оправомощава представителя на Община Струмяни да подкрепи и да гласува 

положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, както следва: 

 

1.Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград за 

2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от 3акона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград за 2018 

г., съгласно чл. 26, ал. 3 от ПОДАВК. 

3.Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград за 2019 г., съгласно чл. 21, ал. 1 

от ПОДАВК. 

4.Други.  

            Общински съвет Струмяни оправомощава представителя на община Струмяни в 

Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Благоевград да внесе, към последната точка от 

дневния ред на заседанието, текст на декларация, приета на 47-то редовно заседание на 

Общински съвет Струмяни, която ще бъде неразделна част от настоящото решение. 

 

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на заседанието на Общото събрание на обособената територия, обслужвана от „В и 

К” ЕООД, град Благоевград, оправомощава представителя на Община Струмяни да 

гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община 

Струмяни. 

 

На основание чл.198е, ал.6 от Закона за водите след заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от„В и К” 

ЕООД, град Благоевград,, Областният управител да изпрати протокола от заседанието 

на 18 февруари  2019 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на 

общинските съветници на община Струмяни и кметовете, и кметските наместници. 
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Решение № 401 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общинският съвет Струмяни реши: 

Прави следното изменение и допълнение в “Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни”, както 

следва: 

В чл. 41, ал. 1 се изменя така: 

- За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 

екологичен, и се определя по следната формула: 

  

ГДПС = ИмК x ЕК, 

  

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

 ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

 

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

  

ИмК = СkW x Кгп, 

  

където: 

 СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от 

общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

  

а) до 55 kW включително – от 0,45 лв.  за 1 kW; 

 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,60 лв. за 1 kW; 

  

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,17 лв. за 1 kW; 

  

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,30 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW; 

 

 е) над 245 kW – от 2,10 лв. за 1 kW;  

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

 

Коефициент 
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Над 20 години 

 

1,1 

 

Над 15 до 20 години включително 

 

1 

 

Над 10 до 15 години включително 

 

1,3 

 

Над 5 до 10 години включително 

 

1,5 

 

До 5 години включително 

 

2,3 

 

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от 

екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

 

 

Екологична категория 

 

Коефициент 

 

без екологична категория, 

с екологични категории "Евро 

1" и "Евро 2" 

 

1,10  

 

"Евро 3"  

 

1,00  

 

"Евро 4" 

 

1,00 

 

"Евро 5" 

 

0,80  

 

"Евро 6" и "ЕЕV" 

 

0,60  

 

Чл. 41, ал. 2 текста преди т. 1 думите “леки автомобили” се заменят с “леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т”. 

Чл. 41, ал. 6 се изменя така: Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 20 лв. за всеки започнати 

750 кг товароносимост. 

В чл. 41 се създава нова алинея 14: 

- Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория 

на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 

категория. 

Чл. 45, ал. 1 се отменя. 

Чл. 45, ал. 2 се изменя така: 

- За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и 

съответстващи на екологична категория “Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто 
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намаления, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от “Евро 4” – с 60 на 

сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 от Наредбата данък. 

Чл. 45, ал. 3 се изменя така: 

- За автобусите, товарните автомобили, с техническа допустима максимална маса 

над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 

екологична категория “Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV” – с 50 на сто намаление от определения по 

чл. 41 от Наредбата данък. 

Чл. 45, ал. 4 се изменя така: 

- За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни 

линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се 

субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по 
реда на чл. 41, ал. 5 от Наредбата, при условие че не се използват за други цели. 

В чл. 45 се създава нова алинея 5: 

- Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория 

на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 
категория. 

 

 
 

Решение № 402 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 

2019 година”, съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 Решение № 403 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни: 
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Упълномощава Кмета на община Струмяни да предприеме всички правни и 

фактически действия, съгласно чл. 78, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) с цел отразяване на 

правилния начин на трайно ползване за общински имот представляващ № 010009 (нула, 

едно, нула, нула, нула, девет) с площ от 0,299 дка (двеста деветдесет и девет кв. м.), 

находящ се в местността „Драката”, землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, 

община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 010008 – нива на 

„Тел – Си“ ЕООД; имот № 010006 – полски път на община Струмяни; имот № 010010 – 

нива на „Тел - Си“ ЕООД; имот № 010011 – нива на „Тел - Си“ и др., съгласно скица – 

проект  № Ф00422/12.12.2018 г. с проектен начин на трайно ползване от „полски път“ 

– публична общинска в „изоставена нива“- публична общинска собственост.  

 

 

 

Решение № 404 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и 

ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление от Ирина Холоша пълномощник на 

,,СОФАШ‘ООД, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

1.„ОбС Струмяни РАЗРЕШАВА: Изработване на Проект за „Подробен 

устройствен план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот №013006 

,,Стопански двор“ землището на с.Цапарево,местността ,,Студената вода ‘‘, както 

следва :  

- №013006 (нула, едно, три, нула, нула, шест) с площ 12,691 дка (дванадесет 

хиляди и шестстотин деветдесет и един кв.м), начин на трайно ползване „Стопански 

двор ‘‘ в землище на с. Цапарево, местността ,, Студената вода ‘‘, общ. Струмяни 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „ стопански двор ” с 

конкретно предназначение „ за жилищно сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала и 

зона за спорт” 

 

2. ОбС Струмяни Одобрява задание за проектиране на „Подробен 

устройствен план” – „План за застрояване” съгласно чл.124 б,ал.1 от ЗУТ за имот имот 

№013006 ,,Стопански двор“ землището на с.Цапарево,местността ,,Студената вода ‘‘,, 

както следва:  

- №013006 (нула, едно, три, нула, нула, шест) с площ 12,691 дка (дванадесет 

хиляди и шестстотин деветдесет и един кв.м), начин на трайно ползване „Стопански 

двор ‘‘ в землище на с. Цапарево, местността ,, Студената вода ‘‘, общ. Струмяни 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „ стопански двор ” с 

конкретно предназначение „ за жилищно сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала и 

зона за спорт”. 
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Решение № 405 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/,  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Приема Отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2018 год. -  

31.12.2018 година, съгласно Приложение №2 – неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

Решение № 406 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 1 и чл. 16, т. 3 от 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

РД-02-37-16/24.01.2019г за изпълнение на проект “Изграждане на четири центъра 

за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни” 

№ BG16RFOP001-5.002-0026 на Община Струмяни по BG16RFOP001-5.002 

“Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 

увреждания” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен 

между МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” и Община 

Струмяни, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

1. Упълномощава кмета на Община Струмяни да подпише запис на заповед, без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да 

било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП 

„Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за 

регионално развитие”, в размер на 797 719,31 лева, (седемстотин деветдесет и седем 

хиляди седемстотин и деветнадесет лева и тридесет и една стотинки), представляващи 

35% (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия орган 

безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, за обезпечаване на авансовото 

плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-16/24.01.2019г за изпълнение на проект “Изграждане на четири 

центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община 

Струмяни” № BG16RFOP001-5.002 - 0026 на Община Струмяни по BG16RFOP001-

5.002 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 

увреждания” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, сключен между 

МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за регионално развитие” и Община Струмяни. 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-16/24.01.2019г. и да ги представи пред 
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МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за регионално развитие”. 

 

 

Решение № 407 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.01.2019 год. 

Съгласно чл.15  от ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

НССЕИВ , във връзка с изготвяне на годишен доклад на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна 

администрация Благоевград, с цел отчитане изпълнението на дейностите по 

интеграционна политика в община Струмяни през 2018 година, с 12 – за ; против – 

0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Мониторингов доклад  за 2018 година за дейности в община Струмяни , във 

връзка с  изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/, съгласно Приложение №3 – неразделна 

част от настоящия протокол. 

 


