
 
ПРОТОКОЛ №15 

 
Решение № 151 

От заседание, проведено на 02.10.2012 год. 
 

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, с 11- за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
В чл. 23 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация се правят следните 
изменения и допълнения: 

 1. Текста в ал.3 „Общинският съвет определя възнаграждение на общинския 
съветник за един месец в размер на 60 на сто от средна брутна работна заплата в 
общинската администрация за последния месец изчислена от предходното 
тримесечие.” се заменя с текста „Общинският съвет определя възнаграждение на 
общинския съветник за участието му в заседание на Общински съвет и неговите 
комисии за текущия  месец в размер на 30 на сто от средна брутна работна 
заплата в общинската администрация, изчислена от предходното тримесечие. 
          2. Текста в ал. 4 „Общия размер на възнаграждението на един общински 
съветник не може да надвишава повече от 60 на сто от средната брутна работна 
заплата в общинската администрация за последния месец от предходното 
тримесечие.”  се заменя с текста „Общия размер на възнаграждението на един 
общински съветник за участия в заседания на ОбС на неговите комисии не може 
да надвишава повече от 30 на сто от средната брутна работна заплата в 
общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.” 

3.  Създава се нови алинеи: 
(6) За осъществяване на дейността си , общинският съветник има право на  до 300 лв. 

месечно, осигурени от бюджета на общината през бюджета на ОбС. Средствата са за разходи 
за гориво , телефон и други свързани с дейността му. 

(7) Средствата се изплащат  от касиер – счетоводителя срещу представени разходни 
оправдателни документи  

(8) Възнаграждението по ал.6 е само за осъществяване на дейността на общинския 
съветник на територията на община Струмяни и / или област Благоевград 

(9) Служебните командировки ( пътувания )  извън община Струмяни или област 
Благоевград се изплащат по реда на наредбата за командировките в страната и наредбата 
за командировките в чужбина. 
 

Решение № 152 
От заседание, проведено на 02.10.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 17 ал. 1 от Закона за 
общинския дълг, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;    Общински съвет Струмяни 
реши: 
1. Общински съвет – Струмяни дава съгласие за сключване на договор за банков кредит 
– овърдрафт с “Интернешънъл Асет Банк” АД за покриване на временен недостиг на 
парични средства и рефинансиране на договор за кредит – овърдрафт № 501284-
003/23.05.2012 г. при следните условия: 
 * Максимален размер на дълга – 150 000 лв.; 



 * Вид на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД – Договор за общински заем; 
 * Начин на погасяване – в режим на овърдрафт с краен срок на погасяване 
30.09.2013 г. и възможност за удължаване; 
 * Максимален процент – 9 %; 
 * Максимален размер на таксите и комисионните – 1.5 % от размера на кредита; 
 * Обезпечение: 
  Особен залог върху 80 % от настоящите и бъдещи вземания от собствени 
приходи на община Струмяни по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗОБ в размер на 380 165 
лв. и върху сметката в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, по която постъпват 
вземанията. 
 Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси, комисионни и 
др. разноски. 
 2. Упълномощава кмета на община Струмяни да подпише договора за 
кредитната сделка, да учреди обезпеченията в полза на банката и да подпише всички 
свързани с тези сделки документи. 
 

Решение № 153 
От заседание, проведено на 02.10.2012 год. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и на основание чл. 24, т.1 от Закона за общинските 
бюджети , с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
     Общински съвет Струмяни реши: 
Добавя в т. 1.2.10. към правомощията на кмета, правото да прехвърля средства между 

разплащателните сметки и решението придобива следния вид: 

І. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както 
следва: 

1.1. По прихода                    -  3 349 734 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 2 137 070 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Обща субсидия                        –  2 030 155 лв. 
1.1.1.2. Преходен остатък                                                                          -     106 915  лв. 
 В т.ч.: в т.ч.:   

            за По проект Култнет по програма за ТГС                                       -      105 932  лв. 

 За компенсиране на безплатни превози                                        -            983  лв.                                                                                           
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 1 212 664 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Имуществени данъци    - 118 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      - 338 000 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия  –  314 700 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. Дейности – 68 800 лв. 
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за основен ремонт пътища – 223 700 лв. 
1.1.2.6. Трансфер за зимно поддържане – 75 200 лв. 
1.1.2.7. Преходен остатък – 74 264 лв., в т.ч.: 
 - От местни приходи за финансиране издръжка на дейност „Общинска 

администрация” – 7 743 лв. 
 - По проект „Създаване на бизнес инкубатор”по програма ТГС – 35 041 лв. 
 - По проект COMMONAR по програма ТГС – 31 480 лв. 
  
1.2. По разхода              - 3 349 734 лв. 



В т.ч.: 
Държавни дейности      - 2 137 070 лв. 
Общински дейности     -  1 127 948 лв. 
Дофинансиране на държавна дейност Общинска администрация във функция „Общи 

държавни служби” с общински приходи – 12 394 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности във функция Образование  с общински приходи 

– 72 322 лв. 
1.2.1. Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и 

общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6. 
1.2.2.Утвърждава приоритетите за изразходване на бюджетните средства – заплати, 

осигурителни плащания, медикаменти, храна, отопление, осветление, помощи, други плащания 
по обслужване и издръжка, други плащания по проекти и инфраструктура; 

1.2.3. Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета на 
община Струмяни в размер на 10 000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя 
на ОбС в размер на 4 200 лв.;  

1.2.4. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта одобрява 
бюджетни кредити по бюджета за 2012 год. за финансиране на спортните клубове на 
територията на община Струмяни, както следва; 

 1.2.4.1. За Хандбален клуб с. Илинденци – 5 000 лв. 
 1.2.4.2. За Футболен клуб Струма 2005 с .Струмяни – 5000 лв. 
 1.2.4.3. За Професионален Футболен клуб Малеш с. Микрево, детско юношеска 

школа – 12 000 лв. 
 1.2.4.4. За спортен клуб Карате – 2 000 лв.  

             1.2.5. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2012г., предоставени във вид на 
помощ  за разходи за погребения в размер на 70 лв., която се дава за самотни, без близки и 
роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за 
социално подпомагане лица” 

1.2.6. На основание чл.29,ал.1 и ал.2, от ПМС № 367/29.12.2011 г за изпълнение на 
ДБРБ за 2012 год. Утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВХПР с. 
Раздол и Защитени жилища с.Раздол, които имат право на транспортни разноски .съгласно 
Приложение №11 и №12. 

1.2.7. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати в общинските 
дейности на основание ПМС № 67/2010 год., съгласно Приложения  № 7 ; 

1.2.8.. Определя 48 бр.численост на персонала в Общинска администрация със средства 
за заплати по § 01- заплати за щатен персонал в размер на 334 857 лв. за сметка на трансфера по 
единния разходен стандарт; 

1.2.9. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 
бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 
             1.2.10. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за средства 
от централния бюджет за съфинансиране на проекти. (Нов)При възникване на временен 
недостиг на средства в бюджетните и извънбюджетни фондове на общината, Общински съвет 
дава съгласие на кмета да разписва прехвърляне на средства от бюджетна в извънбюджетна, и 
от извънбюджетна в бюджетна разплащателна сметка.  

1.2.11. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за 
изпълнение на общинския план за развитие; 

1.2.12. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на 
дарителя, /донора/; 

1.2.13. Задължава кмета на общината: 
1.2.13.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити; 
1.2.13.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети 
и  разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 



1.2.13.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 
делегираните държавни дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за 
авансово предоставяне на одобрената субсидия ; 

1.2.14. Разходите за отстраняване на щети, причинени в резултат на непредвидени 
обстоятелства – стихийни бедствия, аварии, катастрофи и други извънредни мерки за 
нормализиране обстановката в общината, се считат за първостепенен приоритет за периода. 

1.2.15. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2012 год.в размер на 292 500 
лв.по обекти, съгласно Приложение № 8 и № 9; 

1.2.16. Одобрява разпределението на средствата за основен ремонт на улици от 
средствата, които се финансират чрез § 40-00 – Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи за ЛКВ за 2012 год. в размер на 25 000 лв.по Приложение № 10 
1.2.17. На основание чл.2, ал. 1 от Наредбата за заплащане на превозните разноски на 

работниците и служителите и чл.67, ал.3 от ПМС № 367/29.12.2011 год. за изпълнение на 
ЗДБРБ за 2012 год. утвърждава размер за изплащане на средства за транспортни разходи на 
пътуващи учители във функция Образование на делегираните държавни дейности в размер на 
85%.  за учебната 2011/2012 год. 

1.2.18. Утвърждава поименен списък на лицата по т.1.2.18, които имат право на 
транспортни разходи в делегираните държавни дейности по функция Образование съгласно 
приложение № 13.  
 

Решение № 154 
От заседание, проведено на 02.10.2012 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 11- за; 0 – против; 0 – въздържали се;   

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:  

 Иван Марушкин жител на село Кърпелево, община Струмяни, обл. Благоевград 
– да бъдe настанен в следните имоти: 

   Имот № 009009 /нула, нула, девет хиляди и девет/ с площ от 6,721 дка /шест 
декара седемстотин двадесет и един кв. м./, находящ се в местността „Иловицата” , 
представляващ нива, Х /десета/ категория, находящ се в землището на село 
Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-
проект № Ф00096/17.11.2011 г., заверена на 24.08.2012 год.: имот № 009010 – нива на 
Петко Карабелски; имот № 009011 – широколистна гора на МЗГ-НУК; имот № 103006 
– залесена територия на насл. на Костадин Стоянов;  имот № 009008 – нива на Община 
Струмяни; имот № 009007 – нива на насл. на Вангел Манчев, имот № 009011 – 
широколистна гора на МЗГ-НУГ. 

Имот № 009008 /нула, нула, девет хиляди и осем/ с площ от 3,488 дка /три 
декара четиристотин осемдесет и осем кв. м./, находящ се в местността „Иловицата” , 
представляващ нива, Х /десета/ категория, находящ се в землището на село 
Кърпелево с ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, при граници и съседи съгласно скица-
проект № Ф00095/17.11.2011 г., заверена на 24.08.2012 год : имот № 103006 – залесена 
територия на насл. на Костадин Стоянов; имот № 009011 – широколистна гора на МЗГ - 
НУГ; имот № 009007 – нива на Методи Бошков;  имот № 009009 – нива на Община 
Струмяни 



 
Решение № 155 

От заседание, проведено на 02.10.2012 год. 
 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържал се;  
  Общински съвет Струмяни реши: 
           Да бъде предоставено становище в деловодството на Общински съвет, от 
управителя на „ВиК – Стримон” ООД с. Микрево и кмета на с. Илинденци в срок от 
5/пет/ дни след получаването на настоящето решение. 
 
 


