
 
Решение №187 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл.21,  ал.1, т.9 от ЗМСМА с 8 – за, против – 1, възд.се – 4,  
 

1. Общински съвет Струмяни избира Керана Атанасова Стойкова за 
представител от Общински съвет Струмяни в Общото събрание на „ВиК – Стримон” 
ООД за свикване на Общо събрание. 

2.  Общото събрание да бъде със следния проект за дневен ред: Разглеждане на 
Одитния доклад и изготвяне на становище по същия. 
 
 

Решение №188 
от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, 
чл.65 от Закона за защита на потребителите и чл.72 и 80  от Закона за местните данъци 
и такси с 8 – за, против – 0, възд.се – 0 

 
Общински съвет Струмяни приема „Наредба за реда и условията за извършване 

на търговска дейност на територията на община Струмяни” /на второ четене/, със 
следното изменение в чл.13, ал.1: 

„ Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български 
език или и на чужд език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може 
да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като 
пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите или чрез 
използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.” 

Приложение №1 към Протокол № 23 от 26.06.2009 година. 
 
 

Решение №189 
от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56 от ЗУТ, чл. 9, ал. 3 
от Наредбата за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на 
община Струмяни, взето Решение № 3 от Протокол № 3/04.06.2009 г. на Общински 
Експертен съвет, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 88, ал. 1 и чл. 108 от Наредбата за реда за 
придобиване управление и разпореждане на общинско имущество с 8 – за, против – 0, 
възд.се – 0 

1.Общински съвет Струмяни утвърждава схема /скици/ № 66/3004.2009 г., петно 
№ 7 М за допълване на застройка за временен търговски обект „зеленчуков магазин”, 
находящ се в УПИ ІV, квартал 24 по РП на с. Микрево. 

2. Общински съвет дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на петно № 7 М с площ от 12 кв. м. за допълване на застройка за 
временен търговски обект „зеленчуков магазин”, находящ се в УПИ VІ, кв. 24 по РП на 
с. Микрево за срок от пет години. 

3. Общински съвет утвърждава следните конкурсни условия: 
- предлагана цена; 
- разкриване на работни места;  
- извършване на инвестиции; 
- опазване и възстановяване на средата около общинската площ; 



4. Публично оповестения конкурс по отдаването под наем да се проведе по реда 
на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 

5. Определя първоначална месечна наемна цена в размер на 3,00 лв. за 1 кв. м., 
съгласно чл. 20в от Наредбата за определянето администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Струмяни.  

6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе публично 
оповестения конкурса, след което да сключи договор за наем със спечелилия участник. 
 

 
Решение №190 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията 
и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 
2009год., с 8 – за, против – 0, възд.се – 0 

 
Общински съвет Струмяни приема Програма за финансова стабилизация и 

ефективно управление на ресурсите на община Струмяни. 
Приложение №2 към Протокол № 23 от 26.06.2009 година. 

 
Решение №191 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал.1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 8 – за, против – 
0, възд.се – 0 
 

ІІ. Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ : Апартамент № 1, етаж ІІ със застроена площ от 63 кв. м./шестдесет и 
три кв. м./, ведно с мазе № 5 със застр. площ от 16 кв. м. /шестнадесет кв. м./ и ¼  
идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право на 
строеж от УПИ VІ /шести/ целият с площ от 364 кв. м., находящ се в квартал 11 
/единадесети/ по регулационния план на с. Цапарево, община Струмяни, при граници и 
съседи на имота: ап. № 2, етаж ІІ; 

3. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на 
обект представляващ: Апартамент № 1, етаж ІІ със застроена площ от 63 кв. 
м./шестдесет и три кв. м./, ведно с мазе № 5 със застр. площ от 16 кв. м. /шестнадесет 
кв. м./ и ¼  идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното 
право на строеж от УПИ VІ /шести/ целият с площ от 364 кв. м., находящ се в квартал 
11 /единадесети/ по регулационния план на с. Цапарево, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: ап. № 2, етаж ІІ, която е на стойност 7 700,00 лева /седем 
хиляди и седемстотин лева/.   

4. Определя начална конкурсна цена в размер на 7 700,00 лева /седем хиляди и 
седемстотин лева/.   

5. Продажбата да се извърши, чрез публично оповестен конкурс, по реда на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 

6. Определя следните конкурсни условия за провеждане на процедурата: 



Предложената цена да бъде по – висока от първоначално определената от 
лицензирания оценител пазарна оценка и утвърдена от ОбС Струмяни; 

Сградата, предмет на конкурса, да се използва за жилищни цели, съобразно 
първоначалното и предназначение; 

Опазване и възстановяване на околната среда около жилището;  
 Насрещни предложения на участника, благоприятни за Общината; 

7. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе публично 
оповестения конкурс, след което да сключи договор за продажба със спечелилия 
участник. 
 

Решение №192 
от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Прави следните промени в „Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”, както следва: 
Чл.20б. Такси “Тротоарно право” - за кв.м. на месец (изм.Решение №5 от 

Протокол №2/ 30.11.2007 г.;), променя се както следва: 
- с. Струмяни от 3,00 лв. на 2,00 лв. 
- с. Микрево от 3,00 лв. на 2,00 лв. 
- с. Илинденци от 3,00 лв. на 1,50 лв. 
- Всички останали населени места в Общината от 1,50 лв. на 1,00 лв. 
 

Решение №193 
от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, 
възд.се – 0  

 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни, съвместно 

със читалищните библиотеки от общината да кандидатстват по програма „Глобални 
библиотеки България”. 

 
Решение №194 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, възд.се – 0 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Прави допълнение към Решение №163, Протокол №20/27.03.2009г. като добавя 

следния текст: 
Заложените дейности в гореописаните проекти отговарят на следните 

приоритети и мерки от Плана за развитие на община Струмяни 2007 – 2013 г.  
ПРИОРИТЕТ 3  - подобряване качеството на живота на гражданите на община 

Струмяни чрез подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, 
като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и 
повишаване възможностите за реализация на младите хора 

Предвидените дейности в проектите са съобразени с дейностите заложени в 
следните мерки от Приоритет 3 на Плана за развитие на общината: 



Мярка 3.1.4. Поддържане и разширяване на зелените площи в населените места 
на територията на общината. 

Предвидени дейности: 
 Създаване на нови паркове и зелени площи на територията на община Струмяни; 
 Поддържане на парковете и зелените площи в общината. 
Индикатори 

 Създадена паркова зона “Байкал”в с. Микрево; 
 Поддържани и реновирани паркове и зелени площи. 
Мярка 3.2.1.  Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната 

инфраструктура и нейната материално-техническа база  
Предвидени дейности: 

 Поддържане на съществуващата и създаване на нова материална база за 
спортните клубове и за масовия спорт. 
 Индикатори: 

 Реабилитирани, поддържани и създадени спортни площадки в селата Струмяни, 
Микрево и Илинденци и детски площадки в същите населени места; 

 Изградени и поддържани многофункционални спортни зали в селата Микрево, 
Струмяни и Илинденци; 

 Ремонтирани и обновени стадиони в селата Микрево, Струмяни и Илинденци. 
 

Решение №195 
 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, възд.се – 0 
 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 

размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева на Благой Георгиев Цветков от село Цапарево. 
 

 
Решение №196 

от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

 
 на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, възд.се – 0,  

 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна помощ във вид на строителни 

материали на Андрей Методиев Чиликов. 
 
 

Решение №197 
от  заседание на ОбС, проведено на 26.06.2009г, Протокол № 23 

            на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 0, възд.се – 0 
 

Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 
размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева на Михаил Йосифов Димитров от с.Микрево, кв. 
Нова махала. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


