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ПРОТОКОЛ №6 
 

Решение № 46 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

Решение № 47 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската 

собственост,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни за 

периода 2016-2019 година“. 

 

Решение № 48 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската 

собственост,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Програма за управление и разпореждане и имоти - общинската собственост в 

община Струмяни през  2016 година“ . 

 

 

Решение № 49 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл.19, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни за периода 

2016-2020 година“. 

Решение № 50 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл.19, т.2 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за  2016 година“ 

 

Решение № 51 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 37и,  ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал.4 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с 11 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява списък с имотите, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и ливади 

на територията на Община Струмяни, за стопанската 2016/2017г., съгласно 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3. 

 2. Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и 

ливади  в община Струмяни за стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение № 

4. 

  3. Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията 

на Община Струмяни за стопанската 2016/2017 година, съгласно Приложение № 5. 

  4. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за 

индивидуално ползване от общинския поземлен фонд под наем или аренда на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна на БАБХ, съобразно броя на 

вида на регистрираните животни. 

   5. Одобрява цена за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на 

пасища, мери - 6,00 лв./дка и за ливади - 7 лв./дка за землищата на територията на 

Община Струмяни, а именно: Вракуповица, Велющец, Горна Крушица, Гореме, Горна 

Рибница, Драката, Добри Лаки, Игралище, Илинденци, Клепало, Колибите, Кърпелево, 

Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Цапарево, Каменица,  

определена по пазарен механизъм, изготвена от инж. Христина Стоева оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения, притежаваща сертификат № 810100452  от 

11.02.2015 година вписана в КНОБ. 

  6.  Упълномощава Кмета на община Струмяни за стопанската 2016/2017 година 

да сключи с земеделските стопани договорите за отдаване под наем на пасища, мерите 

и ливади за срок до пет стопанска години, като всеки животновъд е длъжен да 
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представи списък с броя на притежаваните от него регистрирани селскостопански 

животни, като същият бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното 

място. 

 

Решение № 52 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от 

Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи от Елена Герасимова Калоянова, началник на Общинска 

служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 

придобити от общината на основание чл.19 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ 

на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Митко Христов Костадинов бивш жител на село Никудин, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

 - Имот № 004209 /нула, нула четири хиляди двеста и девет/ с площ от 2,881 дка 

/два декара осемстотин осемдесет и един кв. м./, находящ се в местността „Забело“ с 

начин на трайно ползване „нива“, десета категория, находящ се в землището на село 

Никудин с ЕКАТТЕ 51737, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00115/04.09.2015 г.; имот № 004210 – нива на Община Струмяни; имот № 

004123 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“и др., който имот е 

образуван от имот № 004010 /нула, нула четири хиляди и десет/ целия с площ от 

19,112 дка /деветнадесет декара сто и дванадесет кв. м./, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1279/02.02.2016 г. 

 - Имот № 001118 /нула, нула хиляда сто и осемнадесет/ с площ от 4,533 дка 

/четири декара петстотин тридесет и три кв. м./, находящ се в местността „Равнището“ 

с начин на трайно ползване „нива“, десета категория, находящ се в землището на село 

Никудин с ЕКАТТЕ 51737, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00114/04.09.2015 г.; имот № 001065 – пасище, мера на Община Струмяни; 

имот № 001119 – нива на община Струмяни; имот № 001112 – широколистна гора на 

ЮЗДП ДПТП „ДГС Струмяни“ др., който имот е образуван от имот № 001066 /нула, 

нула, нула хиляда шестдесет и шест/ целия с площ от 18,584 дка /осемнадесет декара 

петстотин осемдесет и четири кв. м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1280/08.02.2016 г. 

 

 

Решение № 53 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание Закон за държавния бюджет на Република България за 2016г., чл.91, 

ал.1, обн. ДВ бр.96/09.12.2015г.; чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  с 11 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0  : 
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Общински съвет Струмяни приема актуализация на преходния остатък по валутните 

сметки на община Струмяни за бюджет 2016г., в размер на 616.00 лева. 

 

§ Наименование на параграфа Било Става  Корекция +/- 

95-02 Остатък в левова равностойност по 

валутни сметки от предходния период 

0.00 616.00 + 616.00 

88-03 Средства на разпореждане 

предоставени/събирани от/за ИБСФ 

0.00 - 616.00 - 616.00 

 Общо: 0.00 0.00 0.00 

 

 Решение № 54 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ План за противодействие на тероризма на територията на община Струмяни“. 

 

 Решение № 55 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание 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.46 и чл.47 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:   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез публичен търг с 

тайно наддаване за срок от шест стопански години следният имот: 

Имот № 001123 (нула, нула хиляда сто двадесет и три) с площ от 7,929 дка 

(седем декара деветстотин двадесет и девет кв. м.), десета категория, с начин на трайно 

ползване „овощна градина”, находящ се в местността „Пляковец“, землището на село 

Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

001124 – овощна градина на Васил Иванов Стойков; имот № 000004 – полски път на 

Община Струмяни; имот № 001122 – пасище, мера на Иван Георгиев Иванов и др., 

описан в АЧОС № 1244/16.07.2015 год., вписан в Службата по вписвания: Вх. 

1769/20.07.2015 г., Дв. вх. № 1759/20.07.2015, акт 50 т. 7, н.д. 1167, п. и.27361. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 31,71 лв. 

(тридесет и един лева и седемдесет и една ст.) за една стопанска година. 

2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилия участник.  
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Решение № 56 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

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

общинската собственост,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0:  

І. Общински съвет Струмяни: 

 1. Дава съгласие за разделяне на имот № 010014 (нула, десет хиляди и 

четиринадесет) целият с площ от 29,050 дка (двадесет и девет декара и петдесет кв. м.) 

с начин на трайно ползване „пасище, мера”, десета категория, находящ се в местността 

„Луковете”, землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни,  описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1216/10.06.2015 година, вписан в Службата по 

вписванията: Вх. 1442/12.06.2015 г.,  Дв. вх. 1436/12.06.2015 г., акт № 27, т. 6, н. д. 945, 

и.п. 26893,  от който се образуват два нови самостоятелни имоти, а именно: 

- имот № 010058 (нула, десет хиляди и петдесет и осем) с площ от 10,000 дка 

(десет декара кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, мера”, десета категория, 

находящ се в местността „Луковете”, землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, 

община Струмяни, съгласно скица – проект № К00578/01.09.2015 година,  при граници 

и съседи: имот № 010057 – овощна градина на Община Струмяни; имот № 010003 – 

овощна градина на Атанас Милев Вълков и др. 

- имот № 010059 (нула, десет хиляди и петдесет и девет) с площ от 

19,050 дка (деветнадесет декара и петдесет кв. м.), с начин на трайно ползване 

„пасище, мера”, десета категория, находящ се в местността „Луковете”, 

землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, съгласно 

Скица – проект № К00579/01.09.2015 година, при граници и съседи: имот № 

010058 – пасище, мера на община Струмяни; имот № 0100741 – широколистна 

гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др.  

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни. 

ІІ. Общински съвет Струмяни: 

 1. Дава съгласие за разделяне на имот № 010001 (нула, десет хиляди и едно) 

целият с площ от 9,375 дка (девет декара триста седемдесет и пет кв. м.) с начин на 

трайно ползване „пасище, мера”, десета категория, находящ се в местността 

„Везовица”, землището на село Кърпелево с ЕКАТТЕ 40975, община Струмяни,  

описан в Акт за частна общинска собственост № 1202/20.05.2015 година, вписан в 

Службата по вписванията: Вх. 1250/25.05.2015 г.,  Дв. вх. 1244/25.05.2015 г., акт № 90, 

т. 5, н. д. 808, и.п. 26892,  от който се образуват два нови самостоятелни имоти, а 

именно: 

- имот № 001203 (нула, нула хиляда двеста и три) с площ от 4,000 дка (четири 

декара кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, мера”, десета категория, находящ се 

в местността „Везовица”, землището на село Кърпелево с ЕКАТТЕ 40975, община 

Струмяни, съгласно скица – проект № Ф00144/06.07.2015 година,  при граници и 

съседи: имот № 001204 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 001002 – овощна 

градина на Община Струмяни и др. 

- имот № 001204 (нула, нула хиляда двеста и четири) с площ от 5,375 дка (пет 

декара триста седемдесет и  пет кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, мера”, 

десета категория, находящ се в местността „Везовица”, землището на село Кърпелево с 

ЕКАТТЕ 40975, община Струмяни, съгласно скица – проект № Ф00143/06.07.2015 



  

6 
 

година,  при граници и съседи: имот № 001203 – пасище, мера на Община Струмяни; 

имот № 001002 – овощна градина на Община Струмяни и др. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни. 

 

 Решение № 57 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.134 от ЗУТ във връзка с §6 и §8, от 

Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията,  с 11 – за ; против 

– 0 ;  възд.се – 0: 

     Общински съвет Струмяни реши: 

     1.Одобрява заданието за проектиране на Подробен устройствен план – частично 

изменение на Плана за регулация /ПУП – ЧИ на ПР/ в обхват: УПИ ІІІ – 780, VІ-782 и 

УПИ ХХХІ-781, кв.58 по ПУП на с.Микрево, община Струмяни, област Благоевград, 

одобрен със Заповед №87 от 1994 год. 

     2.Разрешава изготвяне на Подробен устройствен план – за частично изменение на 

План за регулация /ПУП – ЧИ на ПР/ в обхват: УПИ ІІІ-780, VІ-782 и УПИ ХХХІ-781, 

кв.58 по ПУП на с.Микрево, община Струмяни. 

 

 Решение № 58 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 9, ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

     1.Предоставя безвъзмездно за управление за срок от три години стая с площ от 16 

кв.м. /шестнадесет кв.м./, чакалня с площ 3 кв.м. /три кв.м./, разположени на първия 

етаж в административна сграда, представляваща кметство със застроена площ от 222 

кв.м. / двеста двадесет и два кв.м./, находяща се в УПИ V /пет/ с планоснимачен № 489 

в квартал 25 /двадесет и пет/ с площ от 530 кв.м. / петстотин и тридесет/ по РП на село 

Микрево, за нуждите на пощенска станция Микрево към „Български пощи“ ЕАД. 

     2.Общински съвет възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно 

ползване с „Български пощи“ ЕАД. 

 
 

Решение № 59 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2 и ал.3 от 

ЗМСМА, чл.7 от ЗА и чл.12, ал.1, т.1, 4 и 6 от НПКДА, с 11 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява общата численост на персонала на общинска администрация 

Струмяни - 48 щатни бройки. 

2.Утвърждава нова организационна структура на общинската администрация, 

съобразно Приложението, неразделна част от настоящото Предложение. 

3.Одобрява обща щатна численост на персонала към делегираните от държавата 

дейности, както следва: 

  

Дейност № Функции Щатни бройки  

122 Общинска 

администрация 

Изпълнителни и законодателни органи  - 

ОбА 

48 

239 Други дейности по 

вътрешната сигурност 

Отбрана и сигурност - общ.възпитатели 5 

282 Отбранително-

мобилизационна 

подготовка, поддържане, 

запас и мощности 

Отбранителна подготовка - техници и 

дежурни 

8 

322 Общообразователни 

училища 

Образование - СОУ 45 

311 Обединени детски 

заведения 

Образование - ОДЗ 31 

431 Детски ясли Здравеопазване - детски ясли 3 

437 Здравни кабинети в 

детски градини и 

училища 

Здравеопазване - здравни кабинети 2 

541 ДВХПР Соц. Осигуряване - ДВХПР 37 

554 Защитени жилища Соц. Осигуряване - ЗЖ 12 

738 Читалища Поч.дело,култура,религия - Читалища 12 

      

 

4.Одобрява обща щатна численост на персонала към ОбА Струмяни - местни 

дейности, както следва : 

№ Функции Щатни бройки 
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122 Общинска 

администрация - 

дофинансиране 

Общинска администрация - дофинансиране 5 

123 Общински съвет Общински съвет 13 

239 Други дейности по 

вътрешната сигурност 

Други дейности по вътр.сигурност - общ. 

полиция 

3 

524 Домашен социален 

патронаж 

Домашен социален патронаж 7.5 

622 Озеленяване Озеленяване 6 

714 Спортни бази Спортни бази  4 

740 Музей Музей 1 

814 Управлени, контрол и 

регулиране на дейностите по 

горското стопанство 

Горско стопанство 3 

 

 

Решение № 60 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

На основание ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 

ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ХОРА, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНИ НА РОМИТЕ 

СИТУАЦИИ 2014-2020, приет с Решение № 48/26.03.2015 г. на Общински съвет 

Струмяни, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни взема решение да се реализира проект с работно заглавие 

„Толерантни и активни“ в община Струмяни по Оперативна програма „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАЗТЕЖ“ 2014-2020. 

 

 

 

Решение № 61 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.02.2016г. 

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 0 – за ; 

против – 10 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Не определя представител на Община Струмяни за редовно заседание на Общото 

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

ЕООД,  град Благоевград на 29.02.2016 година. 
 

 


