
 

ПРОТОКОЛ №14 

 
Решение № 142 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и 

Заповед № ОА-АК-436/09.08.2012 г. на Областния управител, с 11 – за; 0 – против; 0 

– въздържали се; ОбС взе  

 

       Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя  Решение №123 от Протокол № 13 на Общински съвет Струмяни от проведено 

извънредно заседание на 27.07.2012г. 

 

 

 

 

 

Решение № 143 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл..42, ал. 4 от Закона за общинския 

бюджет и чл.45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет 
с 11 – за; 0 – против 0 – въздържали се; ОбС взе  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Приема получените и разходвани извънбюджетни средства на община Струмяни 

за първото шестмесечие на 2012 год., а именно: 
 

Всичко приходи и наличности по ИБСФ към 30.06.2012 г. 

§ Наименование на параграфа лв. 

2704 Такси за ДСП и други социални услуги 6 334  

6301 Получени трансфери между ИБСФ 222 502   

8311 Получени краткосрочни заеми от банки в страната 150 000 

8321 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /минус/ - 150 000 

8802 Средства на разпореждане предоставени от бюджетни сметки 45 000   

9501 Остатък от предходен период 6 266 391 

9507 Наличности по сметки в края на периода / минус/ - 6 289 489 

 Всичко 250 738 

 

Всичко разходи по ИБСФ към 30.06.2012 г. 

§ Наименование на параграфа лв. 

0101 Възнаграждение по трудови правоотношения 14 404 

0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 169 032 

0551 Вноски ДОО 23 823 



0560 Вноски ЗОВ 8 824  

0580 Вноски ДЗПО 3 087 

1011 Храна 2 883 

1015 Материали 5 067  

1016 Вода, горива, ел. енергия 5 403 

1020 Външни услуги 17 469  

1051 Командировки в страната 0     

1052 Командировки в чужбина 0     

1098 Други разходи 743   

 Всичко 250 738 

 

І. Разплащателна агенция към държавен фонд  “Земеделие” 

§ Наименование на параграфа лв. 

9501 Остатък по сметки от предходен период 6 229 706 

9507 Наличности по сметки в края на периода - 6 227 106 

1020 Разходи за външни услуги 2 600   

 

ІІ. Оперативна програма “Човешки ресурси” 

§ Наименование на параграфа лв. 

2704 Такси за ДСП и други социални услуги 6 334  

6301 Получени трансфери между ИБСФ  222 502       

8311 Получени краткосрочни заеми от банки в страната 150 000 

8321 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /минус/ - 150 000 

8802 Средства на разпореждане предоставени от бюджетни сметки 45 000   

9501 Остатък по сметки от предходен период 36 685    

9507 Наличности по сметки в края на периода / минус/ - 62 383  

 Всичко приход 248 138 

 

 

1. “Социален асистент” и “Домашен помощник”. 

0101 Възнаграждение по трудови правоотношения 1 233  

0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 58 999        

0551 Вноски ДОО 7 910  

0560 Вноски ЗОВ 2 714 

0580 Вноски ДЗПО 753    

 Всичко разход 71 609  

 

2. “Защитено жилище” 

§ Наименование на параграфа лв. 



0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 12 436 

0551 Вноски ДОО 1 247 

0560 Вноски ЗОВ 598   

0580 Вноски ДЗПО 206 

1011 Храна 2 883 

1015 Материали 5 067  

1016 Вода, горива, ел. енергия 5 403 

1020 Външни услуги 14 869 

1098 Други разходи 743   

 Всичко разход 43 452 

 

        3. “Личен асистент” 

§ Наименование на параграфа лв. 

0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 29 296 

0551 Вноски ДОО 3 219 

0560 Вноски ЗОВ 1 383 

0580 Вноски ДЗПО 507 

 Всичко разход 34 405 

 

3. “Развитие” 

§ Наименование на параграфа лв. 

0101 Възнаграждение по трудови правоотношения 9 134  

0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 45 200 

0551 Вноски ДОО 7 383 

0560 Вноски ЗОВ 2 792 

0580 Вноски ДЗПО 1 210  

 Всичко разход 65 719 

  

 

 

4. “Градинари 

§ Наименование на параграфа лв. 

0101 Възнаграждение по трудови правоотношения 3 990  

0202 Възнаграждение по извънтрудови правоотношения 23 148 

0551 Вноски ДОО 4 064 

0560 Вноски ЗОВ 1 340 

0580 Вноски ДЗПО 411   

 Всичко разход 32 953 

 

 



 

 

 

Решение № 144 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл..44, ал. 1, т.5  от ЗМСМА 

и  чл. 25 от Закона за общинския бюджет,  с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 

ОбС взе 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приемане на текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на община 

Струмяни 
Решение № 145 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

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 10 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема училищната мрежа на общината за учебната 2012/2013 година, както следва: 

 І. ОДЗ „Патиланци” с. Микрево: 

1.1. детска ясла / 10 мес. – 3 год./ - една група – 16 деца 

1.2. детска градина – 4 групи – 86 деца 

- първа група /3год. – 4 год./ - 22  деца 

- втора група /4год.-5год./ - 22 деца 

- трета група /5год./ - 22 деца 

- четвърта/подготвителна група /6год./ - 20 деца 

1.3. ОДЗ „Патиланци” – филиал Струмяни 

-една смесена група /2,5год.-6год./ - 22 деца 

1.4. ОДЗ „Патиланци” – филиал Илинденци 

- една смесена група /2,5год.-6год./ - 25 деца 

Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на 

територията на община Струмяни. 

 

ІІ. Училища: 
1. СОУ „Св Паисии Хилендарски” с. Микрево 

 

           КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ 

Първи             2            39 

Втори            2            44 

Трети             2            44 

Четвърти            2            52 

Пети            2            35 

Шести            2            36 

 Седми            1            26 

Осми            1            14 

Единадесети            1            18 

Общо           15           308 



ПИГ 5 сб.гр.  в І-ІV кл.           125 

ПИГ 2 сб.гр.в V-VІІІкл.             50 

Общо  7гр.           175 

Групи СИП 1гр. – Vа,б – БЕЛ- 2ч.; 

 

1гр.-VІІ клас БЕЛ-2ч.; 

1гр.-VІа,б 

Информационни 

технологии -2ч.; 

1гр.- VІа,б Математика -

1ч.; 

1гр.- V-VІІІ 

Предприемачество- 2ч. 

           13 

             

            

          13 

 

          13 

 

 

         13 

 

          13 

Общо  5гр.- 9ч.          65 

 

 

Решение № 146 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2012 година, както следва: 

В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 

ЗА ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА 

ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ /И НА СИСТЕМНО НЕ ПЛАЩАЩИ НАЕМАТЕЛИ. 

В точка В. Описание на свободните имоти за който през 2012 г. ще бъдат 

проведени процедури за отдаване под наем или аренда се добавя следната точка: 

34. Поземлен имот с планоснимачен № 50 с площ от 4953 кв. м., находящ се 

в квартал 11 по РП на село Цапарево ведно с двуетажна полумасивна нежилищна 

сгради с пл. № 51 и мазе към нея със застроена площ от 314 кв. м. 

 

 

Решение № 147 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, 

във връзка с чл. 22, т. 2.2 от  Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, 11 – за; 0 – 

против; 0 – въздържали се; ОбС взе  

 

Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем за срок от три години на четири помещения - частна общинска собственост, 

представляващи помещение № 1 (едно) с площ от 20 кв. м.(двадесет кв. м.), 

помещение № 2 (две)с площ от 12 кв. м.(дванадесет кв. м.), помещение № 3 (три) с 

площ от 12 кв. м. (Дванадесет кв. м.) и помещение № 4 (четири) с площ от 154 кв. м 

(сто петдесет и четири кв. м.), намиращи се на първи етаж от двуетажна полумасивна 



нежилищна сграда с пл. № 50 (петдесет) със застроена площ от 314 кв. м. (триста и 

четиринадесет кв. м.) и мазе към нея построена в поземлен имот с пл. № 51 (петдесет и 

едно) целият с площ от 4953 кв. м.( четири хиляди деветстотин петдесет и три кв. м.), 

находяща се в квартал 11 (единадесет) по РП на село Цапарево, при граници и съседи 

на имота: от запад и север път; от юг- улица; от изток ПИ с пл. № 52 , актувана с Акт за 

частна общинска собственост № 862/09.05.2012 год. 

2. Определя първоначална наемна тръжна цена в размер на 0,80 лв. (осемдесет ст.) 

на 1 кв. м./за месец, съгласно чл. 22, т. 2.2 от  Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни, както следва: 

2.1. помещение № 1 (едно) с площ от 20 кв. м. с начална тръжна цена 16,00 

лв.(шестнадесет лв.) на месец; 

2.2. помещение № 2 (две) с площ от 12 кв. м. с начална тръжна цена 9,60 лв. (девет 

лв. и шестдесет ст.) на месец; 

2.3. помещение № 3 (три) с площ от 12 кв. м. с начална тръжна цена 9,60 лв. (девет 

лв. и шестдесет ст.) на месец; 

  2.4. помещение № 4 (четири) с площ от 154 кв. м. с начална тръжна цена 123,20 лв. 

(сто двадесет и три лв. и двадесет ст.) на месец; 

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира и проведе публичния търг с 

тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и подпише Договор за наем със спечелилият 

участник. 

 

Решение № 148 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие за разделяне на имот № 002005 (нула, нула, две хиляди и пет) 

целият с площ от 35,154 дка (тридесет и пет декара сто петдесет и четири кв. м.) с 

начин на трайно ползване „нива”, девета категория, находящ се в местността 

„Кръстилица”, землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, описан 

в АОС № 887/02.07.2012 год., от който се образуват два нови самостоятелни имоти, а 

именно: 

- имот № 002042 (нула, нула, две хиляди четиридесет и две) с площ от 20,000 дка 

(двадесет декара) с начин на трайно ползване „нива”, девета категория, находящ се в 

местността „Кръстилица”, землище на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община 

Струмяни, съгласно скица – проект № Ф00194/13.07.2012 год. при граници и съседи: 

имот № 002004 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни”; имот № 

002043 – нива на Община Струмяни; имот № 002011 – пасище с храсти на насл. на 

Ангел Спасов Подгорски и др. 

и 

- имот № 002043 (нула, нула, две хиляди четиридесет и три) с площ от 15,155 дка 

(петнадесет декара сто петдесет и пет кв. м.), с начин на трайно ползване „нива”, девета 

категория, находящ се в местността „Кръстилица”, землище на село Седелец с ЕКАТТЕ 

65930, община Струмяни, съгласно Скица – проект №Ф00195/13.07.2012 год. при 

граници и съседи : имот № 002042 – нива на община Струмяни; имот № 002011 – 



пасище с храсти на насл. на Ангел Спасов Подгорски; имот № 002006 – пасище с 

храсти на Община Струмяни и др. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни. 

 

Решение № 149 

От заседание, проведено на 30.08.2012 год. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45„и” от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 

78а от ППЗСПЗЗ, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС взе решение 

 

 Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

003061 (нула, нула, три хиляди шестдесет и едно) с площ от 17,618 дка (седемнадесет 

декара шестотин и осемнадесет  кв. м.), девета категория, находящ се в местността 

„Скалата”, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, при граници и съседи 

съгласно скица-проект № Ф00641/01.08.2012 г.: имот № 003089 – насл. На Григор 

Златков Велков; имот № 003054 – полски път на община Струмяни; имот № 003062 – 

полски път на община Струмяни и др. от пасище с храсти в ливада. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяна начин на трайно ползване на 

имота описан в т. 1, като същата се отрази в КВС. 

 

Решение № 150 

От заседание, проведено на 30.08.2012 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 Герасимова 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,  

 

                 

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 Керана Запрянова Вангелова бивш жител на село 

Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

   Имот № 149015 /сто четиридесет и девет хиляди и петнадесет/ с площ от 6,027 дка 

/шест декара и двадесети седем кв. м./, находящ се в местността „КАИШ АСИ”, 

представляващ нива, VІ /шеста/ категория в землището на село Илинденци с 

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

Ф01773/09.07.2012 г.: имот № 149007 – пасище, мера на община Струмяни; имот № 

149011 – нива на Филип Михайлов Харманджиев; имот № 149014 – пасище с храсти на 

Община Струмяни; имот № 149018 – нива на Филип Михайлов Харманджиев 

 

 


