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ПРОТОКОЛ № 12 
 

Решение № 107 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.198а от Закона за водите и във 

връзка с решение на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград,  

с 8 – за ; против – 1 ;  възд.се – 2:  

 

          Общински съвет Струмяни: 

          1.Приема решение дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на 

потребителите на територията на община Струмяни да се извършва от                              

„ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Благоевград. 

          2.До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системи и съоръжения от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Благоевград, 

същите да продължат да се извършват от действащия ВиК оператор „ВиК – Стримон“ 

ЕООД. 

 

Решение № 108 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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 8 – за ; против – 1 ;  възд.се – 2: 

Общински съвет Струмяни: 

1. Дава мандат на представител от 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 15 юли 2016г. 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 15 юли 2016г./петък/ 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.Обсъждане и съгласуване на Бизнес плана за развитието на оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, да регулаторния период – 

01.01.2017г. – 31.12.2021г., на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и 

чл.6.4(д) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
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съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, склрючен между Асоциацията и ВиК 

оператора. 

2.Приемане на решение, на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Благоевград за 

2017г., в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева). 

Размерът на общинските вноски в проектобюджета на Асоциацията за 2017 г., 

ОпределеНИ Rъз ocнoRa на препоръчителния размер на вноската на Дърн‹авата и 

процентното съотношение на гласовете на общините в общото събрание, е както 

следва: 

 

Член на асоциацията % съотношение на 

гласовете в Асоциация по 

ВиК - Благоевград 

Размер на вноската, лв. 

Община Банско 3,81% 1632,85 

Община Белица 2,89% 1238,57 

Община Благоевград 22,51% 9647,57 

Община Гоце Делчев 9,08% 3891,42 

Община Гърмен 4,35% 1864,27 

Община Разлог 5,99% 2567,12 

Община Сатовча 4,49% 1924,27 

Община Симитли 4,15% 1778,56 

Община Струмяни 1,68% 720,00 

Община Хаджидимово 2,93% 1255,7 

Община Якоруда 3,12% 1337,13 

Общо 65,00% 27857 

 
3.Вземане на решение за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Втора фаза 

на проект ,.Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на 

гр.Банско с изграждане на ПCOB" с бенефициент община Банско, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2014 — 2020 г.' по процедура „Втора фаза на 

проскти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по 

OПOC 2007 — 2013 г.". при спазване на приложимото европейско и национално 

законодателство. 

4.Приемане на решение за предоставяне на съгласие за промяна на границите на 

обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, съгласно чл.198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на 

община Петрич. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 

територията на община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – 

„ВиК“ ЕООД, Петрич. 

5.Приемане на решение за предоставяне на съгласие за промяна на границите на 

обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, съгласно чл.198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на 

Община Сандански. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 

територията на община Сандански  от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
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Благоевград, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – 

„Увекс“ ЕООД, Сандански. 

6. Приемане на решение за предоставяне на съгласие за промяна на границите на 

обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, съгласно чл.198а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, чрез присъединяване на 

община Кресна. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 

територията на община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – 

„ВиК - Кресна“ ЕООД 

7.Преразпределение на гласовете в общото събрание на Асоциацията, на основание 

чл.198а, ал.8 от Закона за водите и чл.8, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, съобразно променения 

обхват на границите на обособената територия. 

Разпределение на гласовете 
Член на Асоциацията Население – 

2011г. 

% дял на 

населението 

% съотношение на 

гласовете в Общото 

събрание на 

Асоциацията по ВиК-

Благоевград 

Държавно участие 0  35% 

Община Банско 13 125 4,06 2,64 

Община Белица 9 927 3,07 21,99 

Община Благоевград 77 441 23,93 15,56 

Община Гоце Делчев 31 236 9,65 6,27 

Община Гърмен 14 981 4,63 3,01 

Община Кресна 5 441 1, 68 1,09 

Община Петрич 54 006 16,69 10,85 

Община Разлог 20 598 6,37 4,14 

Община Сандански 40 470 12,51 8,13 

Община Сатовча 15 444 4,77 3,10 

Община Симитли 14 283 4,41 2,87 

Община Струмяни 5 778 1,79 1,16 

Община Хаджидимово 10 091 3,12 2,03 

Община Якоруда 10 731 3,32 2,16 

Общо 323 552 100% 100% 

 

8. Други. 

 

 
При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите 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, 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” 
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ЕООД, град Благоевград, Областният управител да изпрати протокола от заседанието 

на 15 юли 2016 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на общинските 

съветници на община Струмяни и кметовете и кметските наместници. 

  

 

 

 

Решение № 109 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание Заповед ОА –АК - 232/08.06.2016 год. на Областния управител, във 

връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 

връзка с искане § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, Началник на Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 

513 от 02.11.1992 г. за признато право на собственост на ПК  - Струмяни на 

наследниците на Димитър Георгиев Малчев,   с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя Решение № 105, от проведено редовно заседание на 26.05.2016 година на 

Общински съвет Струмяни. 

 

 

 

 

Решение № 110 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2015 

година. 

 

 

Решение № 111 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.140, ал.2, т.1 от Закона за публичните финанси, с  11 – за ; против 

– 0 ;  възд.се – 1 : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на 

община Струмяни за 2015 година. 
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Решение № 112 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ Годишен отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 

10.11.2015 год.  до 31.05.2016 година. 

 

Решение № 113 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 3176 от 12.05.1997 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Васил 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

1.  Предоставя имоти 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 Васил Митев Серезлиев бивш жител на село Струмяни, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 - Имот № 143006 /сто четиридесет и три хиляди хиляди и шест/ с площ от 4,850 

дка /четири декара осемстотин и петдесет кв. м./, находящ се в местността „Търнава“ 

с начин на трайно ползване „нива“, шеста категория в землището на село Илинденци 

с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: съгласно скица-проект № 

Ф02124/04.09.2015 г., заверена на 15.01.2016 г.; имот № 143007 – нива на Община 

Струмяни; имот № 143002 – ливада на община Струмяни, който имот е образуван от 

имот № 143001 /сто четиридесет и три хиляди и едно/ целият с площ от 16,822 дка 

/шестнадесет декара осемстотин двадесет и два кв. м./, находящ се в местността 

„Търнава“, землището на село Илинденци, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1320/05.05.2016 г. 

  - Имот № 143004 /сто четиридесет и три хиляди и четири/ с площ от 9,110 дка 

/девет декара сто и десет кв. м./, находящ се в местността „Търнава“ с начин на трайно 

ползване „ливада“, шеста категория в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 

32665, община Струмяни, при граници и съседи: съгласно скица-проект № 

Ф02123/04.09.2015 г., заверена на 15.01.2016 г.; имот № 143005 – ливада на Община 

Струмяни; имот № 143001 – ливада на община Струмяни и др., който имот е 

образуван от имот № 143002 /сто четиридесет и три хиляди и две/ целият с площ от 

13,289 дка /тринадесет декара двеста осемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Търнава“, землището на село Илинденци, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1321/05.05.2016 г. 
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 2. Възлага на Кмета на общината на основание чл. 37л, ал. 3 от ЗСПЗЗ да 

прекрати Договор за наем № ДГ-183/27.05.2015 г. сключен с Йордан Христов Котев, 

след издаване на решението на общинска служба по земеделие и изтичане на 

стопанската година за описаният имот в точка 1., а именно: имот № 143002 с площ от 

13.289 дка, с  начин на трайно ползване „ливада“, находящ се в местността „Търнава“, 

землището на село Илинденци.  

 

 

 

Решение № 114 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 39/79 от 03.08.1992 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на Александър Спасов 

Стоянов, с  12 – 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:  

Александър Спасов Стоянов, жител на град Сандански, община Сандански, 

област Благоевград – да бъде настанен в следните имоти: 

 - Имот № 001186 /нула, нула хиляда сто осемдесет и шест/ с площ от 2,580 дка 

/два декара петстотин и осемдесет кв. м./, находящ се в местността „Пищялковец“ с 

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

Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00253/05.02.2015 г., заверена на 03.06.2016 г.; имот № 001187 – нива на 

Александър Спасов Стоянов; имот № 001189 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни“и др., който имот е образуван от имот № 001108 /нула, нула хиляда 

сто и осем/ целият с площ от 6,394 дка /шест декара триста деветдесет и четири кв. м./, 

находящ се в местността „Селището“, землището на село Седелец, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1322/05.05.2016 г. 

 - Имот № 001187 /нула, нула хиляда сто осемдесет и седем/ с площ от 3,815 дка 

/три декара осемстотин и петнадесет кв. м./, находящ се в местността „Мотруно“ с 

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

Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00252/05.02.2015 г., заверена на 03.06.2016 г.; имот № 001186 – нива на 

Александър Спасов Стоянов; имот № 001188 – залесена територия на Александър 

Спасов Стоянов и др., който имот е образуван от имот № 001108 /нула, нула хиляда 

сто и осем/ целият с площ от 6,394 дка /шест декара триста деветдесет и четири кв. м./, 

находящ се в местността „Селището“, землището на село Седелец, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1322/05.05.2016 година. 
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Решение № 115 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 14/6 от 12.05.1997 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Илия 

Анастасов Котев, с  12 – 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 Илия Анастасов Котев бивш жител на село Илинденци, 

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

 - Имот № 076033 /нула, седемдесет и шест хиляди/ с площ от 5,304 дка /пет 

декара триста и четири кв. м./, находящ се в местността „Касъмица“ с начин на трайно 

ползване „нива“, девета категория в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 

32665, община Струмяни, от който 0,618 дка са широколистна гора и попадат в 

отдел/подотдел 295/а, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф02121/03.09.2015 г., заверена на 03.06.2016 г.; имот № 076034 – нива на Община 

Струмяни, който имот е образуван от имот № 076015 /нула, седемдесет и шест 

хиляди и петнадесет/ целият с площ от 24,709 дка /двадесет и четири декара 

седемстотин и девет  кв. м./, находящ се в местността „Касъмица“, землището на село 

Илинденци, описан в Акт за частна общинска собственост № 1281/15.02.2016 г. 

   
 

 

 

Решение № 116 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

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

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 15/6 от 12.05.1997 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Димитър 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имоти 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 Димитър Иванов Дамбов бивш жител на село Илинденци, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 - Имот № 039111 /нула, тридесет и девет хиляди сто и единадесет/ с площ от 

2,303 дка /два декара триста и три кв. м./, находящ се в местността „Елезовец“ с начин 
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на трайно ползване „нива“, шеста категория в землището на село Илинденци с 

ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф02197/25.01.2016 г.: имот № 039103 – нива на Община Струмяни; имот № 039112 – 

нива на община Струмяни, който имот е образуван от имот № 039102 /нула, тридесет 

и девет хиляди сто и две/ целият с площ от 49,223 дка /четиридесет и девет декара 

двеста двадесет и три  кв. м./, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1310/20.04.2016 г. 

  - Имот № 039110 /нула, тридесет и девет хиляди сто и десет/ с площ от 0,556 

дка /петстотин петдесет и шест кв. м./, находящ се в местността „Елезовец“ с начин на 

трайно ползване „нива“, шеста категория в землището на село Илинденци с 

ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф02196/25.01.2016 г.: имот № 039108 – нива на насл. на Тодор Иванов Диманков; имот 

№ 039109 – нива на община Струмяни и др., който имот е образуван от имот № 

039103 /нула, тридесет и девет хиляди сто и три/ целият с площ от 15,429 дка 

/петнадесет декара четиристотин двадесет и девет  кв. м./, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1311/20.04.2016 г. 

 - Имот № 139017 /сто тридесет и девет хиляди и седемнадесет/ с площ от 1,400 

дка /един декар и четиристотин кв. м./, находящ се в местността „Брежето“ с начин на 

трайно ползване „нива“, седма категория в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 

32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф02195/25.01.2016 г.: имот № 139016 – нива на Община Струмяни и др., който имот е 

образуван от имот № 139016 /сто тридесет и девет хиляди и шестнадесет/ целият с 

площ от 3,440 дка /три декара четиристотин и четиридесет  кв. м./, , описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1301/29.03.2016 г. 

 

 

 

 

Решение № 117 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

 

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

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 2574 от 10.10.1995 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Иван 

Костадинов Георгиев, с  12 – 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 Иван Костадинов Георгиев бивш жител на село Раздол, 

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

 - Имот № 004166 /нула, нула четири хиляди сто шестдесет и шест/ с площ от 

17,838 дка /седемнадесет декара осемстотин тридесет и осем кв. м./, находящ се в 

местността „Цръновръшки рид“ с начин на трайно ползване „друга селскостопанска 

територия“, десета категория в землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община 
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Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00219/23.12.2015 г., 

заверена на 13.06.2016 г.; имот № 004167 – друга селскостопанска територия; имот № 

004082 – друга селскостопанска територия на Стоян Костадинов Малинов и др., който 

имот е образуван от имот № 004067 /нула, нула четири хиляди и шестдесет и седем/ 

целият с площ от 28,153 дка /двадесет и осем декара сто петдесет и три  кв. м./, 

находящ се в местността „Рушевото“, землището на село Раздол, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1323/05.05.2016 г. 

 

 

Решение № 118 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание чл.11 „а“, ал.2 и 3 от 

Наредба №7/29.12.2000г.  за определяне на броя на паралелките и групите и броя 

на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена , с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни приема училищната мрежа на общината за учебната 

2016/2017 година,както следва: 

I.ОДЗ „Патиланци“-с.Микрево: 

1.Детска ясла /10 месеца – 3 години/ - една група – 24 деца 

2.Детска градина – 4 групи – 98 деца 

-първа група /3 години/ - 24 деца 

-втора група /4 години /- 24 деца 

-трета група  подготвителна /5 години/ - 26 деца 

-четвърта група подготвителна /6 години/ - 24 деца 

3.ОДЗ „Патиланци“-филиал Струмяни 

-детска градина-смесена група /2,5 години-6 години/ - 22 деца 

4.ОДЗ „Патиланци“-филиал Илинденци 

- детска градина-смесена група /2,5 години-6 години/ - 22 деца 

Определя средна месечна посещаемост - 12 деца за детските градини на територията на 

община Струмяни. 

II.Училища: 

1.СОУ „СВ.Паисий Хилендарски“-с.Микрево 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

Подготвителна група от 6 

години 

1 12 

Първи клас 2 46 
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Втори клас 3 56 

Трети клас 2 39 

Четвърти клас 2 41 

Пети клас 2 41 

Шести клас 2 41 

Седми клас 2 43 

Осми клас 1 26 

Общо: 17 345 

ПИГ 6 гр. - I - IV клас 152 

ПИГ 2 гр. в V - VII клас 52 

Общо: 8 групи 204 

Групи СИП 2 гр.Информационни технологии VI а,б – 2 

часа 

2 гр.Предприемачество VII а,б – 2 часа  

1 гр.Биология и здравно образование VIII 

клас - 2часа 

26 

26 

13 

Общо: 5 групи - 6 часа 65 

 

 

 

 

Решение № 119 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното 

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

Общински съвет Струмяни приема СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево да 

бъде включено в списъка на средищните училища в община Струмяни за учебната 

2016/2017 година. 

 

 

Решение № 120 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл.130д, ал.3, 4 и 5 от Закона за публичните финанси , с  12 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1.Открива процедура за финансово оздравяване на община Струмяни. 

2.Възлага на кмета на общината да изготви план за финансово оздравяване и да проведе 

публично обсъждане на плана с местната общност. 

3.Определя срок да изготвяне на плана, и определя ред и срок за провеждане на 

публичното обсъждане, както следва: 

3.1. В срок до 29.07.2016 год. изготвяне на плана за финансово оздравяване на община 

Струмяни. 

3.2. Определя ред за провеждане на публично обсъждане на плана за финансово 

оздравяване на община Струмяни: 

- Дата: 19.08.2016 год.; 

- Място: Залата на НЧ „Будител“ с.Струмяни; 

- Час: 17:30 часа; 

- Обявление: Да бъде изготвено обявление, като същото се публикува на интернет 

страницата на община Струмяни, на информационното табло на общината, на входа на 

административната сграда , както и в местен вестник. 

 

 

 

 

 

Решение № 121 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния    

бюджет на Република България за 2016 г.; чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, с  12 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Приема Списък с пътуващи служители и работници в Дома за възрастни хора с          

психични разстройства с. Раздол за 2016 г., а именно: 
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№ Име, презиме, фамилия длъжност Маршрути

1 Валентина Миланова Чиликова директор Микрево - Раздол

2 Керана Атанасова Стойкова счетоводител Илинденци - Раздол

3 Надка Благоева Ичова касиер-счетоводител Микрево - Раздол

4 Татяна Първанова Дончева домакин Микрево - Раздол

5 Иван Давидков Костадинов рехабилитатор Сандански - Раздол

6 Лиляна Алексиева Якова социален работник Сандански - Раздол

7 Росица Радославова Траянова старша мед. сестра Драката - Раздол

8 Елка Асенова Ангелова социален работник Струмяни - Раздол

9 Лидия Илиева Панова медицинска сестра Сандански - Раздол

10 Димитринка Кирилова Илиева медицинска сестра Микрево - Раздол

11 Мария Георгиева Парангелска трудотерапевт Микрево - Раздол

12 Татяна Иванова Боева трудотерапевт Струмяни - Раздол

13 Светла Николова Митрева трудотерапевт Сандански - Раздол

14 Адриана Благоева Солакова лекар Сандански - Раздол

15 Страхил Борисов Богоев ел.техник Струмяни - Раздол

16 Христо Николов Панчев шофьор Микрево - Раздол

17 Гина Благоева Пендуркова готвач Илинденци - Раздол

18 Страхил Крумов Кирянов общ работник Микрево - Раздол

19 Мая Иванова Грънчарова хигиенист Струмяни - Раздол

20 Георги Методиев Чиликов ел.техник Драката - Раздол

21 Катерина Сотирова Стойчева медицинска сестра Илинденци - Раздол

22 Исмаил Феритов Сюлейманов психолог Сандански - Раздол

23 Катерина Кирилова Котева санитар Микрево - Раздол  
 

 

Приема Списък с пътуващи служители и работници от Защитени жилища с. Раздол за 

2016 г., а именно: 

 

 

 

Решение № 122 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.06.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 3, 

чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 34а, ал. 5 от Закона за 

държавната собственост, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, с  12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

    1.  Обявява от публична в частна общинска собственост следните  засегнати части от 

имоти: 
  

Имот 

№ 

Начин на трайно ползване на 

имотите 
КАТ. 

ЗЕМЯ 

Обща площ 

на имота 

/дка/ 

Засегната 

площ                                 

/дка/ 

Oстатъч-

на площ  

/дка/ 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.6 Пасище VII 24.255 6.807 17.448 

0.9 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 8.291 0.430 7.861 

0.12 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.925 0.925 0.000 

0.24 Пасище VII 0.664 0.030 0.634 

0.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.348 0.075 0.273 

0.30 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.929 0.883 1.046 

0.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.855 0.840 2.015 

0.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.980 0.172 1.808 

0.45 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.424 0.397 2.027 

0.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.684 0.296 0.388 

0.48 Пасище IX 0.202 0.202 0.000 

0.50 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.376 0.212 0.164 

0.78 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 4.472 0.449 4.023 

0.80 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 5.842 0.308 5.534 

0.124 Дере некат. 9.572 1.734 7.838 

2.6 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.902 0.635 1.267 

5.24 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.141 0.167 0.974 

5.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.632 0.149 0.483 

5.48 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.449 0.025 0.424 

6.5 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.742 0.145 0.597 

6.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.736 0.141 0.595 

6.23 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.770 0.770 0.000 

6.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.388 0.028 0.360 

6.35 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.437 0.135 0.302 

6.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.290 0.057 0.233 

6.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 6.158 0.799 5.359 

6.48 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.312 0.263 1.049 

11.9 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.998 0.149 1.849 

12.6 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.618 0.232 0.386 

12.11 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.739 0.326 0.413 

12.18 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.465 0.016 0.449 

12.28 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.856 0.725 0.131 

12.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.885 1.505 0.380 

12.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.372 0.281 0.091 

12.49 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.395 0.127 0.268 

12.59 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.387 0.124 0.263 

12.71 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.143 0.095 0.048 

14.1 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.441 0.667 0.774 

17.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.120 1.120 0.000 

18.11 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.274 0.274 0.000 

18.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.636 0.102 0.534 
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18.14 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.295 0.064 0.231 

18.24 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.049 0.179 1.870 

19.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.487 0.202 1.285 

20.2 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.419 0.060 0.359 

20.16 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.417 0.768 0.649 

22.21 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.456 1.075 0.381 

22.22 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.828 0.047 0.781 

25.14 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.945 0.406 0.539 

25.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.716 0.251 1.465 

26.33 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.751 0.127 1.624 

91.1 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.655 0.141 0.514 

 

  

Имот 

№ 
Начин на трайно ползване на имота 

КАТ. 

ЗЕМЯ 

Обща площ 

на имота 

/дка/ 

Засегнат

а площ                                 

/дка/ 

Остатъчна 

площ  

/дка/ 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.40 Пасище VII 16.424 0.927 15.497 

0.45 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 3.492 0.457 3.035 

0.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.712 0.045 0.667 

24.31 Пасище VII 3.599 0.407 3.192 

25.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.444 0.532 0.912 

25.31 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.170 0.391 0.779 

26.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.436 0.436 0.000 

26.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.427 0.427 0.000 

26.36 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.252 1.289 0.963 

26.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.320 0.111 2.209 

28.12 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.713 0.034 0.679 

28.32 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.828 0.231 0.597 

28.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.869 0.343 0.526 

28.53 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.872 0.302 0.570 

28.62 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.728 0.279 0.449 

28.73 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.791 0.073 0.718 

28.99 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.639 0.653 1.986 

 

2. Прехвърля безвъзмездно в собственост на Държавата на следните части от общински 

имоти, засегнати от строителството на обект: Автомагистрала „Струма“ ЛОТ3.3 с 

обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (E79) 

при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (E79) с общински път с. Ново Делчево- 

с. Дамяница в землищата на село Илинденци и село Микрево, община Струмяни, както 

следва: 
 

Имот 

№ 
Начин на трайно ползване на имота 

КАТ. 

ЗЕМЯ 

Обща площ 

на имота 

/дка/ 

Засегната 

площ                                 

/дка/ 

Остатъчна 

площ  

/дка/ 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.6 Пасище VII 24.255 6.807 17.448 

0.9 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 8.291 0.430 7.861 

0.12 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.925 0.925 0.000 

0.24 Пасище VII 0.664 0.030 0.634 
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0.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.348 0.075 0.273 

0.30 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.929 0.883 1.046 

0.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.855 0.840 2.015 

0.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.980 0.172 1.808 

0.45 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.424 0.397 2.027 

0.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.684 0.296 0.388 

0.48 Пасище IX 0.202 0.202 0.000 

0.50 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.376 0.212 0.164 

0.78 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 4.472 0.449 4.023 

0.80 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 5.842 0.308 5.534 

0.122 Гори и храсти в земеделска земя IX 29.873 3.195 26.678 

0.124 Дере некат. 9.572 1.734 7.838 

2.1 Нива VII 23.202 1.568 21.634 

2.6 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.902 0.635 1.267 

5.24 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.141 0.167 0.974 

5.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.632 0.149 0.483 

5.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.917 0.666 2.251 

5.48 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.449 0.025 0.424 

6.5 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.742 0.145 0.597 

6.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.736 0.141 0.595 

6.23 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.770 0.770 0.000 

6.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.388 0.028 0.360 

6.35 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.437 0.135 0.302 

6.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.290 0.057 0.233 

6.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 6.158 0.799 5.359 

6.48 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.312 0.263 1.049 

11.9 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.998 0.149 1.849 

12.6 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.618 0.232 0.386 

12.11 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.739 0.326 0.413 

12.18 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.465 0.016 0.449 

12.28 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.856 0.725 0.131 

12.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.885 1.505 0.380 

12.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.372 0.281 0.091 

12.41 Нива VII 0.796 0.097 0.699 

12.49 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.395 0.127 0.268 

12.59 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.387 0.124 0.263 

12.71 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.143 0.095 0.048 

12.76 Нива VII 3.468 3.352 0.116 

14.1 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.441 0.667 0.774 

17.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.120 1.120 0.000 

18.11 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.274 0.274 0.000 

18.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.636 0.102 0.534 

18.14 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.295 0.064 0.231 

18.24 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.049 0.179 1.870 

19.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.487 0.202 1.285 

20.2 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.419 0.060 0.359 

20.16 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.417 0.768 0.649 

22.2 Нива VII 20.283 11.487 8.787 
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22.21 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.456 1.075 0.381 

22.22 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.828 0.047 0.781 

25.14 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.945 0.406 0.539 

25.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.716 0.251 1.465 

25.30 Нива V 2.695 0.858 1.837 

26.33 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.751 0.127 1.624 

26.37 Нива V 1.500 0.226 1.274 

26.38 Нива V 1.028 0.424 0.604 

91.1 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.655 0.141 0.514 

91.2 Нива VII 0.993 0.531 0.462 

92.3 Нива IX 2.228 1.149 1.079 

 

  

Имот 

№ 
Начин на трайно ползване на имота 

КАТ. 

ЗЕМЯ 

Обща площ 

на имота 

/дка/ 

Засегнат

а площ                                 

/дка/ 

Остатъчна 

площ  

/дка/ 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.40 Пасище VII 16.424 0.927 15.497 

0.45 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 3.492 0.457 3.035 

0.47 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.712 0.045 0.667 

24.31 Пасище VII 3.599 0.407 3.192 

25.29 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.444 0.532 0.912 

25.31 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 1.170 0.391 0.779 

26.13 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.436 0.436 0.000 

26.25 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.427 0.427 0.000 

26.36 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.252 1.289 0.963 

26.38 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.320 0.111 2.209 

28.12 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.713 0.034 0.679 

28.32 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.828 0.231 0.597 

28.43 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.869 0.343 0.526 

28.53 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.872 0.302 0.570 

28.62 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.728 0.279 0.449 

28.73 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 0.791 0.073 0.718 

28.99 За селскостопански, горски, ведомствен път некат. 2.639 0.653 1.986 

 

 

Имот 

№ 
Вид на територията 

Начин на трайно ползване на 

имота 

КАТ. 

ЗЕМЯ 

Обща площ 

на имота 

/дка/ 

Засегнат

а площ                                 

/дка/ 

Остатъчна 

площ  

/дка/ 

ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.200 Води и водни площи Напоителен канал некат. 3.680 1.339 2.341 

 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички необходими действия, 

съгласно изискванията в закона. 

 

 

 

 

  


