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ПРОТОКОЛ № 34 
 

Решение № 302 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 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 9 – за ; против – 0 ;  възд.се – 3  ОбС: 

             

1. Дава мандат на представител от Община Струмяни за участие в редовното заседание 

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

от „В и К” ЕООД, град Благоевград на 21 февруари 2018г. на кмета на Общината -  

Емил Димитров Илиев. 

2. 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. Приема годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград 

за 2017г., съгласно чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите. 

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

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград 

за 2017г., съгласно чл.26, ал.3 от ПОДАВК. 

3. Приема отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2017г., съгласно чл.21, 

ал.1 от ПОДАВК. 

4. Одобрява предложена от „ВиК“ ЕООД – Благоевград Обобщена инвестиционна 

програма за инвестиции – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и 

публична общинска собственост, които да гарантират поетапно изпълнение на 

задължителното ниво на инвестициите за целия срок на договора, сключен 

между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД – Благоевград /Обобщена 

инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград по публични 

собственици и по години/. 

5. Одобрява предложена от „ВиК“ ЕООД – Благоевград Подробна инвестиционна 

програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 

държавна и публична общинска собственост през 2018 г., които да гарантират 

разпределението на задължителното ниво на инвестициите по сключения 

договор между Асоциация по ВиК Благоевград и „ВиК“ ЕООД – Благоевград / 

Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 

година/. 

6. 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. 
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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, 

проведено на 21 февруари  2018 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране 

на общинските съветници на община Струмяни и кметовете, и кметските наместници. 

 

 

 

Решение № 303 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 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 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема  Отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2017 год. -  

31.12.2017 год., съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

Решение № 304 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основание чл.7, ал.2 от ЗБППМН, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема  Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 год., съгласно Приложение №2 – 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

Решение № 305 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 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 Горан Бобевски изпълнителен директор 

на ,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление : с.Струмяни , с 13 – за ; против 

– 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 
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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№ 058035, в 

землището на с.Илинденци, както следва :  

-№058035 (нула, пет, осем, нула, три, пет) с площ 4,206дка (четири хиляди и двеста и 

шест кв.м), начин на трайно ползване „широколистна гора ‘‘ в землище на с. 

Илинденци, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „широколистна гора ” с конкретно 

предназначение „за трошачна инсталация.” 

2. ОбС Струмяни Одобрява: Проект за „Подробен устройствен план” – „План за 

застрояване” за имот в землището на с.Илинденци, както следва 

- №058035 (нула, пет, осем, нула, три, пет) с площ 4,206дка (четири хиляди и двеста и 

шест кв.м), начин на трайно ползване „широколистна гора ‘‘ в землище на с. 

Илинденци, общ. Струмяни с цел промяна предназначение от земеделска земя 

„широколистна гора ” с конкретно предназначение „за трошачна инсталация.” 

 

 

Решение № 306 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 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 Горан Бобевски изпълнителен директор 

на ,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление : с.Струмяни, с 13 – 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№ 058036 

и имот№060013, в землището на с.Илинденци, както следва :  

-№058036 (нула, пет, осем, нула, три, шест) с площ 12,717 дка (дванадесет 

хиляди и седемстотин и седемнадесет кв.м), начин на трайно ползване „широколистна 

гора ‘‘ в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „широколистна гора ” с 

конкретно предназначение „за чисто производствена устройствена зона- Пч (територия 

със специално предназначение), за добив на подземни богатства-строителни материали-

мрамор от находище ,,Галчово гнездо ‘‘ 

-№060013 (нула, шест, нула, нула, едно, три) с площ 12,879 дка (дванадесет 

хиляди и осемстотин и седемнадесет и девет кв.м), начин на трайно ползване 

„широколистна гора ‘‘ в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „широколистна гора ” с 

конкретно предназначение „за чисто производствена устройствена зона- Пч (територия 

със специално предназначение), за добив на подземни богатства-строителни материали-

мрамор от находище ,,Галчово гнездо ‘‘ 

2. ОбС Струмяни Одобрява: Проект за „Подробен устройствен план” – „План 

за застрояване” за имот в землището на с.Илинденци, както следва 

- №058036 (нула, пет, осем, нула, три, шест) с площ 12,717 дка (дванадесет 

хиляди и седемстотин и седемнадесет кв.м), начин на трайно ползване „широколистна 

гора ‘‘ в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни,  
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с цел промяна предназначение от земеделска земя „широколистна гора ” с 

конкретно предназначение „за чисто производствена устройствена зона- Пч (територия 

със специално предназначение), за добив на подземни богатства-строителни материали-

мрамор от находище ,,Галчово гнездо ‘‘ 

-№060013 (нула, шест, нула, нула, едно, три) с площ 12,879 дка (дванадесет 

хиляди и осемстотин и седемнадесет и девет кв.м), начин на трайно ползване 

„широколистна гора ‘‘ в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „широколистна гора ” с 

конкретно предназначение „за чисто производствена устройствена зона- Пч (територия 

със специално предназначение), за добив на подземни богатства-строителни материали-

мрамор от находище ,,Галчово гнездо ‘‘. 

 

 

 

 

Решение № 307 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основаниечл. 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 Горан Бобевски изпълнителен директор 

на ,,Илинденци Мрамор ‘‘АД с адрес на управление : с.Струмяни,  с 13 – 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№ 058037, в 

землището на с.Илинденци, както следва :  

- №058037 (нула, пет, осем, нула, три, седем) с площ 6,700 дка (шест хиляди и 

седемстотин кв.м), начин на трайно ползване „ широколистна гора ‘‘ в землище на с. 

Илинденци, общ. Струмяни,с цел промяна предназначение от земеделска земя 

„широколистна гора ” с конкретно предназначение „за депо за отпадъци ”. 

2. ОбС Струмяни Одобрява: Проект за „Подробен устройствен план” – „План за 

застрояване” за имот в землището на с.Илинденци, както следва: 

- №058037 (нула, пет, осем, нула, три, седем) с площ 6,700 дка (шест хиляди и 

седемстотин кв.м), начин на трайно ползване „широколистна гора ‘‘ в землище на с. 

Илинденци, общ. Струмяни с цел промяна предназначение от земеделска земя 

„широколистна гора ” с конкретно предназначение „за депо за отпадъци.” 

 

 

 

Решение № 308 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1  и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, във връзка с 

чл.27 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 
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Общински съвет Струмяни реши: 

 1.Дава съгласие за сключване на договор за срок от 3 /три/ години  между община 

Струмяни и „Екобултех” АД  и „Хефти металс” ЕООД като „Подизпълнител”по 

договора за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предаване за 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

 2. Упълномощава Кмета на Община Струмяни да сключи договор по чл.27, ал.1, 

т.2 от Наредбата за излязлото от употреба елекрическо и електронно оборудване, като в 

договора задължително ще се включат изискванията посочени в чл.27, ал.3, т.1, 2, 3 и 4 

от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 

 

 

 Решение № 309 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1  и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, във връзка с 

чл.27  от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори , с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие за сключване на договор за срок от 5 /пет/ години  между община 

Струмяни и „Екобулбатери”  АД като организацията по договора и „Хефти металс” 

ЕООД като подизпълнител по договора за събиране, транспортиране, временно 

съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

 2. Упълномощава Кмета на Община Струмяни да сключи договор по  чл.27, ал.1, 

т.2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори като в договора задължително ще  се включат изискванията посочени в 

чл.27, ал.3 , т.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

 

 

 Решение № 310 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1 т. 1 и т. 2 , 

ал. 4  и ал. 5 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с 12 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС : 

Общински съвет Струмяни: 
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 1.Одобрява списъци с имоти, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и 

ливади на територията на Община Струмяни, за стопанската 2018/2019г., 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 2018/2019 година, съгласно Приложение № 

4. 

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

на Община Струмяни за стопанската 2018/2019 година, съгласно Приложение № 5. 

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

и 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 2018/2019 година на 

пасища, мери - 5,00 лв./дка и за ливади – 6,00 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 2018/2019 година, 

въз основа на протокола на комисиите за разпределение да сключи с земеделските 

стопани договорите за отдаване под наем на пасища, мерите и ливади за срок от пет 

стопанска години. 

 

 

Решение № 311 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 16.02.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 11 

от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 от ЗУТ,  с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Разрешава изработването на общ устройствен план на Община Струмяни. 

2. На основание чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ, 

ведно с изготвен опорен план към него за изработване на проект за общ устройствен 

план на Община Струмяни. 

3. Решението на общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на 

други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и да се публикува 

на интернет страницата на страницата на общината и в един местен вестник. 
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4. Възлага на кмета на Община Струмяни да кандидатства за финансиране пред 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на 

изработването на ОУП. 

5. Възлага на кмета на Община Струмяни провеждането на процедура/и по избор на 

проектант/проектанти за изработването на общ устройствен план на Община Струмяни. 

6. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


