
ПРОТОКОЛ №37 
 

Решение № 514 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.10, във връзка с  чл. 90, ал. 1, т. 4, респ. чл. 103, ал. 2, т. 
3 от Закон за обществените поръчки и  на основание чл. 16 и чл.17 ал.1 от Закона 
за общинския дълг (изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 
2012г.; доп. ДВ бр.15 от 15.02.2013г.), с 7 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  
І. Общински съвет – Струмяни дава съгласие за сключване на договор за краткосрочен 
банков кредит–овърдрафт с „Интернешънъл Асет Банк“ АД с цел финансиране на 
дейност по проект  „Ръка за ръка – българче и македонче”, с Реф.№ 2007CB16IPO007-
2011-2-104, изпълняван от община Струмяни, по ИПП Програмата за трансгранично 
сътрудничество България – Македония, при следните условия: 

• Максимален размер на дълга –  312 348.54 лв. 
• Вид на дълга съгласно чл. 3 т.2 от Закон за общинския дълг (Обн. ДВ. бр.34 от 

19 Април 2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.15 от 
15.02.2013г.) – краткосрочен  дълг поет с договор за общински заем /кредит 
«овърдрафт»/. 

• Начин на погасяване – в режим на овърдрафт с краен срок на погасяване до 6 
месеца от датата на договора за кредит, с възможност за удължаване с 6 месеца 

• Максимален годишен лихвен процент – не-повече от 7%  
• Максимален размер на таксите и комисионните – 0.75% от размера на кредита; 
• Обезпечение: 
1. Залога на вземане на община Струмяни в размер на 346 167.62 лв. по 
Партньорското споразумение между община Струмяни и община Василево и върху 
банковата сметка, по която ще постъпва плащането с бенефициент Община 
Струмяни, съгласно Договор с Реф. № 2007CB16IPO007-2011-2-104 по Програмата 
за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 -2013. 
2. Реален залог върху сума 130 145.00 лв., блокирани по сметка на "БЕТОН" ООД , 
открита в "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Сандански по  
Договор с  Реф.№ 2007CB16IPO007-2011-2-104  - предмет: "Парна инсталация на 
ОДЗ„Патиланци”-с.Микрево”. 
3. Залог по реда на ЗОЗ върху 80% от настоящи и бъдещи вземания от  
собствени приходи на община Струмяни по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 ЗОБ, в  
размер на 628 535.00 лв. и върху банковите сметки по които постъпват сумите. 
4. Залог по реда на ЗДФО върху всички вземания на община Струмяни,  
настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута при  
„Интернешънъл Асет Банк“ АД, на които община Струмяни е титуляр. 
5. Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви и такси; 
6.  Съгласие за директен дебит от всички сметки на община Струмяни. 

ІІ. Упълномощава кмета на община Струмяни да договаря анексиранията на 
кредита в рамките на параметрите на това решение на Общински съвет, касаещи 
евентуалното предоставяне на ново или допълнително обезпечение промяна в срока и 
издаването на нов запис на заповед за новия срок. 

     ІІІ.  Възлага и делегира права на кмета на Община Струмяни да представлява 
община Струмяни пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия, 
каквито договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията в полза на 
банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи.   
 



Решение № 515 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане 
на финансова помощ №01/321/00641  от  23.10.2009г.  по мярка 321  за Проект “ 
Спорт, младост, бъдеще”, сключен между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар 
Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС 
№ BG121100421, с  7 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Струмяни    да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 455 273.72  лв. (четиристотин 
петдесет и пет двеста седемдесет и три лева и седемдесет и две стотинки) за 
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово 
плащане по договор за отпускане на финансова помощ №01/321/00641  от  23.10.2009г 
по мярка 321  за Проект “Спорт, младост, бъдеще”, сключен между Община Струмяни 
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор №01/321/00641  от  23.10.2009г.  по 
мярка 321  за Проект “Спорт, младост, бъдеще”, и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
 

Решение № 516 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
 
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане 
на финансова помощ  №01/322/00393 от  23.10.2009г по мярка 322  за Проект 
“Играй с мен в зеления свят на мечтите”, сключен между Община Струмяни и ДФ 
„ Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, с  7 – за; 0 – против; 0- 
въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
1.  Упълномощава  кмета  на  община Струмяни    да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 114 999.72  лв. (сто и 
четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и две 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено 
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №01/322/00393 от  
23.10.2009г по мярка 322  за Проект “Играй с мен в зеления свят на мечтите”, сключен 
между Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор №01/322/00393 от  23.10.2009г по 



мярка 322  за Проект “Играй с мен в зеления свят на мечтите”,и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 

Решение № 517 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 44, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с който 
Кмета на общината организира изпълнението на дългосрочни програми и във 
връзка с  т. 7.8. от Договор № 08-1445/30.11.2012г. между Община Струмяни и 
Агенция за социално подпомагане и Насоките за кандидатстване към него, с  7 – 
за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Дава съгласие за съществуването на Звено за предоставяне на социални услуги в 
домашна  среда към ДСП, с персонал, който да отработва 20 часа дневно в 
продължение на 12 месеца. 
 
 

Решение № 518 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост , с 7 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2014 година, както следва: 
1. В глава ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2014 г. 
В точка А. Да се добавят следните точки: 
 58. Помещение с площ от 13 кв. м. , находящо се на първия етаж в Здравна 

служба с. Микрево; 
59. Приемна зала с площ от 15 кв. м., находящо се на първия етаж в Здравна 

служба с. Микрево; 
60. Санитарно помещение с площ от 4 кв. м., находящо се на първия етаж в 

Здравна служба с. Микрево; 
2. В глава ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ДАРИ: 
Да се добави следният имот: 
1. Имот № 006115 с начин на трайно ползване „ливада“, ІХ категория с площ от 

7,685 дка, находящ се в местността „Връо“, землището на село Палат 
 
 
 

Решение № 519 
От  заседание на ОбС, проведено на 18.06.2014г.  
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , във връзка с чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2014г., с 7 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 



Приема актуализация на Приложение №9 и Приложение №10 към точка 1.2.18 от 
Решение №420 от проведено заседание 30.01.2014 год., както следва: 
 

I. Приложение № 9 се правят следните промени: 
1. Обект 1 „ Изготвяне общо устройствен план, кадастрален план, 
проектиране – на стойност 95 912.00“ , да бъде разделен на  обекти:  
1.1 Общ устройствен план – 42 3005.00  
1.2. Проектиране – 43 607.00 
1.3. Програма за кадастрални планове – 10 000.00 
2. Приложение №9 придобива следния вид: 

С П Р А В К А 
относно:разпределяне на целевата субсидия за ЛКВ по обекти за 2014 г. 

 
№ Обект стойност, лв. 

1 Закупуване на автомобили 30 293.00 
2 Улици 20 000.00 
3 Общ устройствен план 42 305.00 
4 Проектиране 43 607.00 
5 Програма за кадастрални планове 10 000.00 
6 Резерв за непредвидени и неотложни разходи за 

изготвяне на задание за общ устройствен план 
7 695.00 

 Всичко: 153 900.00 
 

II.  Приложение №10 се правят следните промени: 
1. Обект 5 „ Резерв за непредвидени и неотложни разходи – на стойност 

15 790.00“ , да се добави: 
1.1. Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Колибите;  BLG3312 / 

ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Горна Рибница;  BLG2314 / ІІІ – 1082, 
Кресна – Микрево / - Каменица - Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; 
BLG2315 / BLG2244, Игралище – Добри лаки / - Махалата – Седелец – 
15 790.00 

2. Приложение №10, придобива следния вид: 
С П Р А В К А 

относно:разпределение на средствата за основен ремонт на общински 
пътища от средствата за ЛКВ за 2014 г. 

 
№ Наименование на обекта стойност, лв. 
1. Основен ремонт на път Ст. Вода –Раздол-Добри лаки 

/ІІІ-1008/, Микрево-Раздол-ВLG2244-Палат-Игралище-
Добри лаки /ІІІ-10008/  

235 800.00 

2. Основен ремонт на път BLG1310 /І-1/Струмяни – 
Илинденци – Мраморни кариери /BLG3317/ 

30 000.00 

3. Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Колибите;  BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Горна Рибница;  BLG2314 / ІІІ – 1082, Кресна – Микрево 
/ - Каменица - Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; 
BLG2315 / BLG2244, Игралище – Добри лаки / - 
Махалата – Седелец 

  24 210.00 

4. Път BLG3311 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Велюшец 

10 000.00 



5 Резерв за непредвидени и неотложни разходи за  
Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Колибите;  BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Горна Рибница;  BLG2314 / ІІІ – 1082, Кресна – Микрево 
/ - Каменица - Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; 
BLG2315 / BLG2244, Игралище – Добри лаки / - 
Махалата – Седелец 

15 790.00 

ОБЩО: 315 800.00 
 

 
 


