
 
ПРОТОКОЛ №10 

 
 

Решение № 96 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
   На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, с 13 – 
за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Отменя свое Решение № 86 от Протокол № 8 от проведено редовно заседание на 
Общински съвет Струмяни на 29.03.2012г.   
 

Решение № 97 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл. 24, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21 от ЗУТ, с 6 – за; 6 – 
против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема молба от фирма „Хаджиев 2005” ЕООД, за застрояване на граница между 
поземлен имот № 461 – собственик Евгени Хаджиев и имот № 465 – собственост на 
община Струмяни. 
 

Решение № 98 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
     На основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11  от 
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 1 от Протокол № 2 от 
12.03.2012 г. на ЕСУТ, с 12- за; 0 – против; 1- въздържал се; ОбС взе 
Общински съвет Струмяни реши: 
Потвърждава свое Решение № 85 от Протокол № 8 от проведено редовно заседание на 
Общински съвет Струмяни на 29.03.2012г., както следва: 

„ОбС Струмяни одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване  за 
ПИ №007055, м. „Гладно поле” в землището на с.Драката, община Струмяни с цел 
промяна предназначение от земеделска земя „нива” за „Автомобилна газоснабдителна 
метан-станция, с подобект : Комплексна автомобилна станция – светли горива и 
пропан-бутан”.   

 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред 
Административен съд – гр. Благоевград. 

 
Решение № 99 

От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 
 

На основание чл.21 ал.1, т.7, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 123, ал.1, т.2 / 
раздел „Паша в горските територии„ / и чл.120, ал.1, 2 и 3, във връзка. с чл.117, 
ал.1, /раздел „Ползване на недървесни горски продукти”/ от Закона за горите, с 12 
– за; 0- против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 



1. Допълва  Приложение № 3 към чл.50 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни: Административни услуги : Екология и земеделие, като създава 
нова точка 12 със следният текст: За заплащане на такса за паша на селскостопански 
животни в горските територии – общинска собственост,  да се извършва след 
заплащане на следните цени за календарна           година: 

- едър рогат добитък – за 1брой – 1.50 лв.; 
- коне, катъри, магарета и мулета – за 1 брой – 0.80 лв.; 
- овце – за 1 брой – 0.30 лв.; 
- кози или ярета – за 1 брой –0.50 лв.; 
- свине – за 1 бр. – 2.00 лв.   

2. Допълва  Приложение № 3 към чл.50 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни: Административни услуги : Екология и земеделие, като 
създава нова точка 13 със следният текст: За добив на недървесни и горски 
продукти се заплаща такса  за календарна година, както следва:  

 
Цени на недървесни горски продукти за календарна година 

 мярка  лева  
Растения и горски плодове         
Грудки, корени, коренища кг   0,04   
Листа         
орех кг   0,02   
други кг   0,04   
Плодове         
шипка кг   0,06   
орех, обикновен кестен кг   0,18   
други кг   0,04   
Горски репродуктивни материали         
иглолистни шишарки         
пълни/със семена/ кг   0,12   
празни/без семена/ кг   0,05   
семена от иглолистни видове кг   1,20   
семена от дъб,бук,костилкови,черупкови и др. кг   0,18   
части от растения за вкоренени., размножаване и залесяване Бр.   0,04   
Пъпки кг   0,10   
Кори         
корков дъб кг   0,12   
обикновен кестен кг   0,05   

други кг   0,05   
 мярка  лева  
Лишеи, мъхове       
боров, дъбов кг   0,04   
други кг   0,07   
мъхове кг   0,10   
Гъби кг       
пачи крак кг   0,34   
манатарка кг   0,26   
челядинка кг   0,07   
Листников фураж пр.куб.м   0,12   
Зеленина иглолистна и широколистна/за украса/ пр.куб.м   3,60   



Зеленина иглолистна и широколистна/за технич.цели/ т   2,40   
Коледни елхи         
до 1м бр.   2,50   
до 2м бр.   3.00   
над 2 м бр.   4,50   
Пънове от всички дървесни видове пр.куб.м   0,60   
Борина от пънове т   2,40   
Такса за събиране на строителни и инертни материали         
пясък,чакъл,баластра куб.м   3.00   
глина и други инертни материали куб.м   1.00   
Месечна такса за ползване на площи за:         
временни складове за дървени и строителни материали дка   12.00   
временни депа за строителни материали дка   24.00   
временен престой на животни дка   12.00   
Такса за ползване на площи за просеки,ски писти и  други         
без учредени вещни права/за 1 месец/ дка   12.00   
Такса за устройване на временен бивак         
в гори и земи от ОГФ, попадв границ.на курорти за 10м2   1,20   
в други гори и земи от ОГФ ЗА 10м2   0,60   
Такса за разполагане на съоръжения и временни         
обекти за осъществяване на стопанска дейност м2   1,20   
в гори и земи от ОГФ,попад.в границ.на курорти         
в други гори и земи от ОГФ м2   0,60   
          
 

3. Допълва  Приложение № 3 към чл.50 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни: Административни услуги : Екология и земеделие, като 
създава нова точка 14 със следният текст: Добивът и разпореждането с 
недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, се 
извършва по един от следните начини: 

14.1 - чрез предоставяне под наем на определени горски територии; 
14.2 - чрез издаване на позволително за ползване на недървесни горски 

продукти; 
14.3 - чрез възлагане на добива и продажбата на продуктите в сурови/ или 

преработено състояние  – по реда на наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите. 
За организиране на добива и разпореждането по т. 14.1 и т. 14.3 могат да се 
сключват договори със срок до 10 години. В договорите се определят разрешените 
за добив продукти, мястото за тяхното добиване, цените, количеството и начините. 
 

Решение № 100 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 
от Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи от  Елена Калоянова, началник но Общинска служба 
Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти придобити 
от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на 
земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 
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:  

1. На наследниците на  Сотир Стойков жител / бивш жител на с. Горна 
Крушица, община Струмяни – да бъде настанен в следният имот: 

 -  Имот № 017024 с площ от 3,004 дка, находящ се в местността „Разсадника”, 
представляващ нива, VІІ /седма/ категория, находящ се в землището на село Горна 
Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-
проект № Ф00262/16.11.2011 г.: имот № 017021 – нива на насл. на Стойчо Георгиев; 
имот № 017022 – нива на насл. на Дафина Начева; имот № 000062 – полски път на 
община Струмяни; имот № 017026 – нива на насл. на Иван Янаков Митрев; имот № 
017023 – нива на насл. на Иван Стефанов Богоев 
 

Решение № 101 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
    На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за 
Народните читалища, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали с; ОбС взе 
Общински съвет Струмяни реши: 
 Общински съвет Струмяни е запознат  с  доклад за осъществяване на читалищна 
дейност от Председателя на читалище „Братя Миладинови – 1936г.” с. Микрево за 
2011г. 
 

Решение № 102 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
    На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за 
Народните читалища, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали с; ОбС взе 
Общински съвет Струмяни реши: 
 Общински съвет Струмяни е запознат  с  доклад за осъществяване на читалищна 
дейност от Председателя на читалище „Климент Охридски – 1920г.” с. Илинденци за 
2011г. 
 

Решение № 103 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.3 и 
чл. 13, ал.1, т. 5 от Раздел II „ Инвентаризация на горските територии и горско 
планиране” от Закона за горите, с 13 –за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Да  се изработи Горскостопански план /ГСП/ на горите, собственост на община 
Струмяни, във всички землища от общината. 

2. Упълномощава кмета на община Струмяни, да предприеме всички действия по 
изработването на Горскостопанския план /ГСП/ на горите, собственост на 
община Струмяни, подпише всички документи в тази връзка, и да получи 
готовия продукт в цифров вид. 

 
 
 
 



Решение № 104 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 19, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл. 
36б, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, с 13 
– за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 
Общински съвет Струмяни реши: 
 Приема “План  за развитие на социалните услуги в община Струмяни  -  2013”г.,  
 

Решение № 105 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от 
Закона за общинската собственост, чл. 9, ал.2  от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13- за; 0 – 
против; 0 – въздържали се; ОбС взе  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отменя Решение 255 от Протокол № 32/26.02.2010 година;  
2.  Отменя Решение № 20 от Протокол 4/21.12.2011 година; 
3. Общински съвет Струмяни предоставя за безвъзмездно право на ползване за 

срок от 5 /пет/ години помещение с площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/ и общи 
части /коридор и санитарен възел/,  находящо се в пристройка към двуетажна масивна 
сграда, със застроена площ от 249 кв.м. /двеста четиридесет и девет квадратни метра/, 
находяща се в УПИ ІV  /четвърти/ в квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план 
на село Струмяни за нуждите на Дирекция „Бюро по труда” – Сандански, филиал 
Струмяни”. 

4. Общински съвет Струмяни  възлага на Кмета на общината да сключи Договор 
за безвъзмездно право на ползване с Агенцията по заетостта – град София,  бул. 
Дондуков”№ 3, с Булстат 121604974 с Изпълнителен директор – Камелия Лозанова, 
главен счетоводител – Цецка Маринова.  
 

Решение № 106 
От заседание, проведено на 24.04.2012 год. 

 
На основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 9 от ЗМСМА , с 7 – за; 5 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Потвърждава и изменя Решения №№ 93, 94, 95 от проведено извънредно заседание № 9 
на 12.04.2012г. както следва: 
I.  Потвърждава Решение № 93. 
„Общински съвет Струмяни реши; 
Не приема предложения отчет на „ВиК – Стримон” ООД с. Микрево от управителя на 
дружеството г-н Васил Димитров. 
 
II. Потвърждава  и допълва Решение № 94. 
Било: 
„Общински съвет Струмяни реши; 
Освобождава от длъжност, но не и от отговорност управителя на „ВиК – Стримон” 
ООД с. Микрево господин Васил Димитров.” 



Става: 
„Общински съвет Струмяни реши; 
Освобождава от длъжност управител, но не освобождава  от отговорност управителя на 
„ВиК – Стримон” ООД с. Микрево господин Васил Димитров.” 
 
III.  Потвърждава  и допълва Решение № 95. 
Било: 
Общински съвет Струмяни реши; 

1. Общински съвет Струмяни избира за управител на „ВиК – Стримон” ООД с. 
Микрево, господин Зарян Бараков с. Микрево със срок на изпитание от шест месеца 

2. Общински съвет Струмяни задължава Кмета на община Струмяни в срок от 
три дни след влизане в сила  на решението да подпише договор  с господин Зарян 
Бараков. 
Става: 
Общински съвет Струмяни реши; 

1. Общински съвет Струмяни назначава  за управител на „ВиК – Стримон” ООД 
с. Микрево, господин Зарян Бараков с. Микрево, за срок от шест месеца. 

2. Общински съвет Струмяни задължава Кмета на община Струмяни в срок от 
три дни след влизане в сила  на решението да подпише договор за управление, при 
клаузите на сегашния договор за управление на действащия към момента управител  с 
господин Зарян Бараков с. Микрево. 
 
 

 


