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ПРОТОКОЛ №8 
 

Решение № 64 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане,  с 12 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласие за създаване на Обществен съвет за социални услуги в община 

Струмяни, състоящ се от трима членове. 

Съгласно нормативната уредба този съвет: 

1.Оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане 

и упражняване контрол върху тяхното осъществяване. 

2.Съдейства и подпомага Общинските съвети и кмета на общината при анализиране на 

потребностите от социални услуги и участва в разработването на стратегиите и 

годишните планове по чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане. 

 

Решение № 65 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.10, т.3 и чл.10, ал.2 от Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните,   с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Да бъде предоставено помещение / една стая / в сградата на Кметство Микрево за 

създаване на Консултативен кабинет за ползване по график от обществените 

възпитатели и МКБППМН. 

 

Решение № 66 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, 

ал. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   с 12 – за 

; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

І. Общински съвет Струмяни: 



  

2 
 

 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 

частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот V /пети/ с 

площ от 770 кв. м. /седемстотин и седемдесет кв. м./, находящ се в квартал 20 

/двадесети/ по РП на село Каменица, при граници и съседи: от запад – УПИ ІV; от изток 

– УПИ VІ; от север – улица; от юг – улица, одобрен със Заповед 330/1993 година, 

община Струмяни, описан  в Акт за частна общинска собственост № 1289/15.02.2016 

година, вписан в службата по вписвания; Вх. 441/26.02.2016 година, Дв. вх. 

439/26.02.2016 г., акт 106, т.2, н.д. 297, и.п. 29300. 

 2. Одобрява експертна оценка изготвена от  независим оценител на описания имот 

в т. 1 в размер на  5 343 лв. (пет хиляди триста четиридесет и три  лева) за начална 

тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 ІІ. Общински съвет Струмяни: 

 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 

частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІ /шести/ с 

площ от 768 кв. м. /седемстотин шестдесет и осем кв. м./, находящ се в квартал 20 

/двадесети/ по РП на село Каменица, при граници и съседи: от запад – УПИ VІ; от изток 

– УПИ VІІ; от юг – улица; от север - улица, одобрен със Заповед 330/1993 година, 

община Струмяни, описан  в Акт за частна общинска собственост № 1290/15.02.2016 

година, вписан в службата по вписвания; Вх. 447/26.02.2016 година, Дв. вх. 

445/26.02.2016 г., акт 112, т.2, н.д. 303, и.п. 29301. 

 2. Одобрява експертна оценка изготвена от  независим оценител на описания имот 

в т. 1 в размер на 5 328 лв. (пет хиляди триста двадесет и осем  лева) за начална тръжна 

цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение:  

1. АЧОС № 1289/15.02.2016 година, вписан в службата по вписвания; Вх. 

441/26.02.2016 година, Дв. вх. 439/26.02.2016 г., акт 106, т.2, н.д. 297, и.п. 29300. 
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2. АЧОС № 1290/15.02.2016 година, вписан в службата по вписвания; Вх. 

447/26.02.2016 година, Дв. вх. 445/26.02.2016 г., акт 112, т.2, н.д. 303, и.п. 29301. 

3. Скица № 49/07.03.2016 г. 

4. Скица № 50/07.03.2016 г. 

5. Експертна оценка за УПИ VІ в кв. 20 по РП на село Каменица – изготвена от 

независим оценител инж. Христина Стоева. 

6. Експертна оценка за УПИ V в кв. 20 по РП на село Каменица – изготвена от 

независим оценител инж. Христина Стоева.  

 

Решение № 67 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Наредба за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на 

територията на община Струмяни“. 

 

 

Решение № 68 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

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

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

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2016 година, както следва: 

В глава Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ. 

Да се добави точка 1. Община Струмяни има намерение да придобие безвъзмездно 

собствеността върху имот - частна държавна собственост, представляващ: 

„Младежки дом“ със застроена площ от 276 кв. м. /двеста седемдесет и шест кв. м./ на 

един етаж и мазе от 92 кв. м. /деветдесет и два кв. м./, находящ се в УПИ IV /четвърти/ 

с пл. № 276 /двеста седемдесет и шест/  в квартал 17 /седемнадесети/ по РП на село 

Струмяни. 
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Решение № 69 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал 1 от ЗОС, във връзка с чл. 54 

от Закона за държавната собственост и чл. 3, ал. 1 т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   с 12 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласие Кмета на община Струмяни да направи мотивирано искане, чрез 

Областния управител на област Благоевград до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за решение на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне на  

Община Струмяни правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, 

представляващ: „Младежки дом“ с площ от  276 кв. м. (двеста седемдесет и шест кв.м). 

и мазе със застроена площ от  92 кв. м. (деветдесет и два кв.м.), построена в имот УПИ 

IV (четвърти) с  пл. № 276 (двеста седемдесет и шест) в квартал 17 (седемнадесети), 

при граници и съседи на имота: от север и изток – пл. № 275; от запад и юг – улици, 

описан в АДС № 644/03.07.2001 г. на Областния управител на Област Благоевград. 

 

Решение № 70 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание,  чл.10в, ал.1, т.7, във връзка 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 ЗМСМА, с  3 – за ; 

против – 8 ;  възд.се – 0   : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Не дава мандат на  представител на община Струмяни за участие в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД, град Благоевград на 18 април 2016 година. 

 

Решение № 71 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

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

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2017 година“ . 
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Решение № 72 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, с  12 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Отчет за състоянието на Общинския дълг за 2015 год. за следните овърдрафти: 

1.Овърдрафт № НД-К-037/24.06.2014г. по проект „ Ръка за ръка – българче и 

македонче“ с Решение на ОбС № 514/18.06.2014г. – 312 348.54 лв. със срок на 

погасяване 25.12.2014г. През 2015г. са погасени 304 795.32 лв., остатък към 

31.12.2015г. – 7 553.22 лв. 

2. Овърдрафт № НД-К-060/28.10.2014г. по проект „ Подобряване качеството и достъпа 

за социални услуги в общините  Струмяни и Карабинци“ – с Решение на ОбС № 

595/25.09.2014г. – 428 051.38 лв. със срок на погасяване 27.04.2015г. Към 01.01.2015г. 

дължимата сума е 339 392.68 лв., усвоени са през 2015г. още 5 553.00 лв., погасени са 

през 2015г. 274 990.26 лв., остатък към 31.12.2015г. – 69 955.80 лв.  

3.Овърдрафт № К-648501284-99/23.12.2015г. – с Решение № 33/15.12.2015г. със срок на 

погасяване 25.12.2016г. – 150 000.00лв. 

 

Решение № 73 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл. 123, ал.1, т.2 от Закона за горите , с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема цените за заплащане на паша на селскостопански животни в подотдели, горски 

територии – общинска собственост, собственост на община Струмяни за 2016г както 

следва: 

1.За едър рогат добитък – 1,50 лв. за брой. 

2.За коне, катъри, магарета и мулета – 0,80 лв. на брой. 

3.За овце – 0,30 лв. на брой. 

4.За свине – 2,00 лв. на брой. 

5.За кози или ярета: 

   а/ до три броя – 2,00 лв. за брой; 

   б/ до пет броя – 2,50 лв. за брой; 

   в/ над пет броя – 6,00 лв. за брой. 
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Решение № 74 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.71, ал.5, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, с  12 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема ценоразпис на добита на временен склад дървесина, собственост на община 

Струмяни . 

Решение № 75 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.125, ал.2, т.2 от Закона за горите,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема списък на подотделите по ГСП, в които се забранява паша на селскостопански 

животни. 

 Решение № 76 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 година. 

Решение № 77 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни 

за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 година. 

 

Решение № 78 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Климент Охридски – 1920“, село 

Илинденци за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015 година. 

Решение № 79 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.5 от ЗПФ и чл.37, ал.3 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Струмяни,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни приема актуализация в прехвърлянето на средства от обект 

в обект в лимитните капиталови вложения по бюджета на общината за 2016г. от 

Приложение №9 и Приложение №10, и да се приемат обект №4 и обект №5 от 

Приложение №9 както следва: 

№ Наименование на обекта Било Става Корекция + / -

1 Проектиране ифраструктурни обекти - д-

ст 2/122

70 000.00 50 000.00 -20 000.00

2 Придобиване на транспортни средства д-

ст 2/623

65 000.00 65 000.00 0.00

3 Основен ремонт улици в населени места

д-ст 2/606

36 000.00 36 000.00 0.00

4 Енергийно обследване на общински сгради за

саниране в с.Микрево и Струмяни

0.00 20 000.00 20 000.00

5 Основен ремонт на канализация с.Струмяни 0.00 50 000.00 50 000.00

6 Път Студената Вода – Раздол-Добри лаки /ІІІ-

1008/, Микрево-Раздол-ВLG2244-Палат-

Игралище-Добри лаки /ІІІ-1008/ 

80 000.00 30 000.00 -50 000.00

7 Път BLG1310 /І-1/Струмяни – Илинденци –

Мраморни кариери /BLG3317/

150 000.00 150 000.00 0.00

8 Път BLG3313 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / -

Колибите; BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево –

Раздол / - Горна Рибница; BLG2244 , 

Игралище – Добри лаки / - Махалата – Седелец

80 000.00 80 000.00 0.00

9 Път BLG2314 /III-1082, Кресна –Микрево/ -

Каменица – Кърпелево – Цапарево /ІІІ-1008/

21 600.00 21 600.00 0.00

502 600.00 502 600.00 0.00ОБЩО:

 

 Решение № 80 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.03.2016г. 
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На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Дава разрешение за сключване на споразумение за разсрочване на задължение към ДФЗ 

по договор № 01/321/00243 / 11.05.2010г. за сумата от 60 653.44лв. 

 


