
Р е ш е н и е  № 1 
Общински съвет Струмяни избира за председател на ОбС г-жа Мария Маринова Чинкова – Стаматова. 
 

Р е ш е н и е  № 2 
Общински съвет Струмяни прие девет постоянни комисии за работа в ОбС в следния състав: 
1. Комисия по бюджет и финанси 
 1. Страхил Димитров 
 2. инж. Николай Илиев 
 3. Мария Чинкова – Стаматова 
 4. Евгени Хаджиев 
 5. Евгени Станковски  
 
2. Комисия по строителство и градоустройство 
 1. инж. Николай Илиев 
 2. Кирил Писков 
 3. Страхил Димитров 
 4. инж. Благой Григоров 
 5. Красимир Митрев 
 
3. Комисия по образование, култура и вероизповедания 
 1. Елисавета Делева 
 2. Мария Чинкова – Стаматова 
 3. Иван Харизанов 
 
4. Комисия по здравеопазване, спорт и младежки дейности 
 1. д-р Евгени Станковски 
 2. Страхил Богоев 
 3. инж. Николай Илиев 
 4. Верка Калоянова 
 5. Иван Харизанов 
 
5. Комисия по правни проблеми, проекти, програми, наредби и структура 
 1. Мария Чинкова – Стаматова 
 2. Елисавета Делева 
 3. д-р Евгени Станковски 
 4. инж. Благой Григоров 
 5. Евгени Хаджиев 
 
6. Комисия по изпълнение решенията на ОбС Струмяни 
1. Кирил Писков 
2. Любен Митрев 
3. Страхил Богоев   
 
7. Комисия по молби и жалби на граждани 
1. Красимир Митрев 
2. Страхил Димитров 
3. Любен Митрев 
4. Евгени Хаджиев 
5. Страхил Богоев 
 
8. Комисия по гори, земеделие, екология 
 1. Любен Митрев 
 2. Красимир Митрев 
 3. Кирил Писков 
 4. Верка Калоянова 
 5. инж. Благой Григоров 
 
9. Комисия по интеграция на лица в неравностойно социално положение и малцинствени групи и 
социални дейности. 
 1. Верка Калоянова 



 2. Елисавета Делева 
3. Иван Харизанов 
 
 

Р е ш е н и е  № 3  
Общински съвет одобрява структура на Общинска администрация Струмяни, както следва: 

 
  № 

 
ДЛЪЖНОСТИ 

 
РЕСОР 

 
 БРОЙ 

 
УПРАВЛЕНСКИ  АПАРАТ  

1. КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ        1 
2. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНАТА  2 
2.1. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СТОПАНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 
Финансово – стопански дейности, 
Управление на собствеността и 
материално подсигуряване дейността 
на ОбА; Екология, земеделие и 
агростатистика; Архитектура и 
строителство 

1 

2.2. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ХУМАНИТАРНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

Образование, култура, младежки 
дейности, спорт и вероизповедания; 
Социални дейности, здравеопазване, 
програми за заетост; Информационно 
обслужване и технологии; 
Отбранително – мобилизационна 
подготовка. 

1 

3. ГЛАВЕН  СЕКРЕТАР  Канцелария и административно 
обслужване; Правно – нормативно 
обслужване; Кметски администрации; 
Човешки ресурси 

    1 

 
 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

І. ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА” 

10 

І.1 ОТДЕЛ  “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ” 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ 7 

І.1.1 ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  “БЮДЖЕТ”  1 
І.1.2. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  1 
І.1.3. ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР  1 
І.1.4. СПЕЦИАЛИСТ КАСИЕР   1 
І.1.5. СТАРШИ ИНСПЕКТОР  “ТРАНСПОРТ, ФИРМИ, 

ЛИЦЕНЗИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”  
 1 

І.1.6. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И 
ТЪРГОВЕ” 

  
1 

І.1.7. ЕКСПЕРТ “ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ТУРИЗЪМ” 

Обществен възпитател 1 

І.2. ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 
МАТЕРИАЛНО ПОДСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА 

НА ОбА” 

  
3 

І.2.1. СТАРШИ ИНСПЕКТОР  “ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ” 

 
 

1 

І.2.2. ДОМАКИН Енергетика 1 

І.2.3. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ШОФЬОР  Поддръжка на собствеността 1 

ІІ. ДИРЕКЦИЯ “КАНЦЕЛАРИЯ” 22 

ІІ.1. 
 

ОТДЕЛ  “КАНЦЕЛАРИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

 14 



ІІ.1.1. НАЧАЛНИК КАБИНЕТ НА КМЕТА  Завеждащ личен състав, Нотариат, 
Завеждащ протокол и връзки с 
обществеността 

1 

ІІ.1.2. СПЕЦИАЛИСТ “ДЕЛОВОДИТЕЛ И ФРОНТ 
ОФИС”  

    1 

ІІ.1.3. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ “НОРМАТИВНИ 
АКТОВЕ, ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ И  АРХИВ” 

 1 

ІІ.1.4 КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ   11 
ІІ.1.4.1 с. Никудин   1 
ІІ.1.4.2 с. Каменица  1 
ІІ.1.4.3 с. Драката  1 
ІІ.1.4.4 с. Гореме  1 
ІІ.1.4.5 с. Горна Крушица  1 
ІІ.1.4.6 с. Палат  1 
ІІ.1.4.7 с. Махалата  1 
ІІ.1.4.8 с. Седелец  1 
ІІ.1.4.9 с. Клепало  1 
ІІ.1.4.10 с. Кърпелево  1 
ІІ.1.4.11 с. Вракуповица  1 

ІІ.2. ОТДЕЛ  “ПРАВНО-НОРМАТИВНО  ОБСЛУЖВАНЕ 
 

 1 

ІІ. 2.1. ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ / по договор за 
извършване на дадена работа/ 

   1 

ІІ.3. ОТДЕЛ  “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”  1 

ІІ.3.1. 
 

ГЛАВЕН  СПЕЦИАЛИСТ “ГРАО”       1 

ІІ.4. ОТДЕЛ “КМЕТСКИ  АДМИНИСТРАЦИИ”  5 

ІІ.4.1 СЕКРЕТАР НА КМЕТСТВО     2 

ІІ.4.2. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ “ГРАО”  2 

ІІ.4.3. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО РОМСКИТЕ 
ВЪПРОСИ 

 1 

ІІ.5. ОТДЕЛ “ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ” 

 

 2 

ІІ.5.1. ОБСЛУЖВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОбС  1 
ІІ.5.2 ЮРИСТ (на договор за извършване на дадена работа)  1* 
ІІ.5.3. ШОФЬОР   1 
ІІІ. ДИРЕКЦИЯ “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛИГИИ И СИГУРНОСТ” 

 
3 

ІІІ.1 ОТДЕЛ  “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ” 

 1 

ІІІ.1.1. СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ”  

Поддържане компютърната мрежа, 
офис пакети и програмиране 

 
    1 

ІІІ.2. ОТДЕЛ  “ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА” 

 2 

ІІІ.2.1. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “ ОТБРАНИТЕЛНО – 
МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА” 

Военен отчет   1 

ІІІ.2.2 ИНСПЕКТОР “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”  Дежурни по ОбСС 1 
ІІІ.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛ – ДЕЖУРЕН ОбСС  5 *  

 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

І. ДИРЕКЦИЯ “ОКОЛНА СРЕДА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ГРАДОУСТРОЙСТВО” 
 

4 



І.1. ОТДЕЛ “ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
АГРОСТАТИСТИКА” 

 1 

І.1.1. СТАРШИ ЕКСПЕРТ “ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
АГРОСТАТИСТИКА” 

 1 

І.1.2. ИЗВЪНСПИСЪЧЕН СЪСТАВ  3 * 
І.1.2.1. ШОФЬОР на  “ГАЗ – 53” - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ   1 * 
І.1.2.2. ЧИСТАЧ  2 * 
І.2. ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 

МАТЕРИАЛНО ПОДСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА 
НА ОбА” 

  
3 

 
І.2.1. 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  “СТРОИТЕЛСТВО И 
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ” 

  
1 

І.2.2. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ / по договор за извършване на 
дадена работа/ 

    1 

І.2.3. СТАРШИ ИНСПЕКТОР “НЕЗАКОННО 
СТРОИТЕЛСТВО” 

    1 

І.2.4. СТАРШИ ИНСПЕКТОР “КАДАСТЪР И 
РЕГУЛАЦИЯ” 
 

 
               

 
   1 

ІІ. ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
 

3 

ІІ.1.  ОТДЕЛ  “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ 
ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ” 

 2 

ІІ.1.1. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  “ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ” 

 1 

ІІ.1.2. ШОФЬОР на “VW Транспортер” 
 

 1 

ІІ.2. ОТДЕЛ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ” 

 1 
 

ІІ.2.1. СПЕЦИАЛИСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ” 

 1 

ІІ.2.2. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  6 * 

ІІ.2.3. ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ 
РАЗСТРОЙСТВА 

  
36 * 

ІІ.2.4 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
 
 

 10 * 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА  
1. с. Микрево       1 
2. с. Илинденци      1 
3. с. Цапарево и Горна Рибница  1 
4. с. Добри Лаки и Колибите  1 
5. с. Игралище и Велюшец  1 
6. с.Раздол  1 

 
  Р е ш е н и е  № 4 

ОбС Струмяни избира Петя Василева Тасева, ЕГН 7504300239, адрес: с.Струмяни, ул. “Четиринадесета” 
№ 2 и Андрей Иванов Станковски, ЕГН 7101070009, адрес: с. Микрево, ул.” № 46, за съдебни заседатели 
в Окръжен съд гр. Благоевград. Същите отговарят на чл.44 от Закона за съдебната власт. 
 

Р е ш е н и е № 5 
1. ОбС Струмяни определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ и Общото събрание на СЮЗО  
Кмета на община Струмяни – Валентин Андреев Чиликов.  



2. ОбС Струмяни определя за заместник делегат в Общото събрание на НСОРБ и Общото събрание на 
СЮЗО Председателя на ОбС Струмяни – Мария Маринова Чинкова – Стаматова. 
3. ОбС Струмяни определя за делегат в Общото събрание на НАПОС  г-жа  Мария Маринова Чинкова – 
Стаматова – председател на ОбС Струмяни. 
4. ОбС Струмяни определя за представители на община Струмяни в Еврорегион Струма – Стримон инж. 
Николай Илиев и Красимир Митрев”. 
 

Р е ш е н и е  № 6 
ОбС Струмяни приема училищна мрежа на общината за 2003/2004 учебна година, както следва: 
І. Предучилищни учебни заведения: 
1. ОДЗ “Снежанка” с. Микрево 
1.1. Детска ясла – една група – 17 деца. 
1.2. Детска градина –четири групи – 88 деца. 
2. ОДЗ “Слънце” с. Струмяни 
2.1. Детска ясла – една група – 12 деца. 
2.2. Детска градина – две групи – 38 деца. 
3. ЦДГ “Радост” с. Илинденци 
3.1. Детска градина – две групи – 40 деца. 
3.2. Яслена група – една група - 21 деца ( при условията и реда, приети с решение № 294 на ОбС 
Струмяни от Протокол №25/30.04.2002г.). 
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на община Струмяни. 
 
ІІ. Училища: 
1. СОУ “Отец Паисий” с. Микрево 
Клас Бр. паралелки Бр. ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 2 30 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. 
ІІ. 2 38 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. 
ІІІ. 2 35 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. 
ІV. 2 40 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. 
V. 2 40 Чл.5, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. 
VІ. 1 36 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г. 
VІІ. 1 21 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г. 
VІІІ. 1  14 Чл.11, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г 
ІХ. - нулев прием  
 
СИП – 4 броя. 
Полуинтегрални групи – 6 броя. 
 
 2. ОУ “Св. СВ. Кирил и Методий” с. Игралище 

Клас Бр. паралелки Бр. ученици Основание за съществуване на паралелката 
V +VІІІ 
/слята/ 

1 10 /6+4/ Писмо на МОН №7262/22.02.2002г. 

 
3. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Струмяни 
Клас Бр. паралелки Бр. ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 12 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
ІІ. 1 12 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
ІІІ. 1 12 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
ІV. 1 13 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
V. 1 14 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
VІ. 1 14 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
VІІ 1 16 Чл.11, т.1 от Наредба №7/ 29.12.2000г 
VІІІ 1 12 Чл.11, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г. 
СИП – 2 броя. 
Полуинтернатна група – 2 брой 
 
4. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Илинденци 
Клас Бр. паралелки Бр. ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 13 Чл.11, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г 



ІІ. 1 10 Чл. 11,т.2 от Наредба №7/29.12.2000г 
ІІІ. 1 14 Чл.11, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г 
ІV. 1 13 Чл.11, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г 
V + VІІІ 
/слята/ 

1 14 /9 + 5/ Чл.11, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г 

VІ 1 12 Чл.11, т.1 от Наредба №7/29.12.2000г 
VІІ 1 14 Чл.11, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г 
 
СИП – 2 броя 
Полуинтернатна група – 2 брой 
 
 

Р е ш е н и е  № 7 
ОбС Струмяни дава съгласието си за побратимяване на община Струмяни (Република България) с 
община Гюзел Чамлъ (Република Турция). 
 

Р е ш е н и е  № 8 
Общински съвет Струмяни одобрява за финансиране обекти от общинска пътна мрежа през 2004г. както 
следва: 

№ 
по 
ред 

№ на 
пътя 

Наименование на пътя Участъ
к за 
ремонт 

Вид на 
ремонта 

Година на 
започване 

Обща 
сметна  
стойност 
 /лв./ 

Усвоени 
средства 
/лв./ 

Предложе
ние за 
финансира
не от НГП 
2004 /лв./ 

Година на 
завършва
не 

1 ІV-10422 с.Игралище – с.Никудин 10 км. Основен 2001/2007 540 000 120 000 100 000 

2 ІV-10422 Студената вода – 
с.Добри лаки 

17 км. Основен 2004/2005 200 000 - 100 000 

3 ІV-10422 с.Вълково – с.Игралище 15 км. Основен 2004/2006 450 000 - 150 000 
4 ІV-10422 с.Никудин – с. Добри 

лаки 
11 км. Основен 2002/2005 270 000 70 000 100 000 

5 ІV-10067 с.Струмяни – 
с.Илинденци 

5 км. Основен 2004/2005 150 000 - 50 000 

6 ІV-10414 с.Гореме – 
с.Вракуповица 

4 км. Текущ 2004/2004 30 000 - 30 000 

7 ІV-10414 с.Цапарево – с.Гореме 6 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 
8 ІV-10088 Студена вода – 

Колибите 
4 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 

9 ІV-10084 Велюшец – Велюшка 
спирка 

5 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 

10 ІV-10076 Клепалска спирка – 
с.Клепало 

5 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 

11 МП Драката – Палат 7 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 
12 МП Палат – Велюшец 6 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 
13 МП Седелец – Седелски рид 6 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 
14 МП Махалска спирка – 

с.Седелец 
6 км. Текущ 2004/2004 20 000 - 20 000 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ      690 000 
 

Р е ш е н и е  № 9 
1. ОбС Струмяни определя основно месечно възнаграждение на Кмета на община Струмяни в размер на 
80 % от заплатата на народен представител към 01.11.2003 год. 
2. Определя хонорар на председателя на ОбС в размер на 85% от възнаграждението на кмета на 
общината към 01.11.2003 год. 
3. Определя основно месечно възнаграждение на зам. кмет на община Струмяни в размер на 80% от 
възнаграждението на кмета на общината към 01.11.2003 год. 
4. Определя основно месечно възнаграждение на кметовете на кметства, както следва: на с.Микрево – 
45%, на с. Илинденци – 35%, на с. Игралище – 32%, на с. Цапарево – 30%, на с. Добри лаки  - 30%, на с. 
Раздол – 28% от възнаграждението на народен представител към 01.11.2003 год. 



5. Утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Общинска администрация”в размер на 377,21 лв., считано от 
01.07.2003 год. 
6. На основание писмо на МОН изх. № 1002-268/17.07.2003 год. и ПМС №40/17.02.2003 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция “Образование” в размер на 249,10 лв., считано от 01.07.2003 год. 
7. На основание писмо на МТСП изх. № 9100-177/15.07.2003 год. и ПМС № 40/17.02.2003 год. 
утвърждава СМБРЗ във функция  “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 186,60 лв., 
считано от 01.07.2003 год. 
8. На основание писмо на МФ изх. № ФО- 28/ 15.07.2003 год. и ПМС № 40/17.02.2003 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция  “Здравеопазване” в размер на 193,36 лв., считано от 01.07.2003 год. 
9. Утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Читалища” в размер на 217.46 лв., считано от 01.07.2003 год. 
10. Индексирането на работните заплати на Кмета на общината, хонорара на председателя на ОбС, 
работните заплати на зам. кмет, кметове на кметства и кметските наместници, служители в ОбА и 
служители в службите на бюджетна издръжка да става автоматично, съгласно приетите постановления на 
МС и указателни писма от МФ, МТСП, МОН, МЗ и МК с различните проценти на увеличение или 
индексиране в рамките на мандата.  

Р е ш е н и е  № 10 
Общински съвет – Струмяни определя конкретните правомощия на кмета на община Струмяни, както 
следва: 
- да отдава под наем за една земеделска година /от м.октомври до м. октомври/ земеделска земя 
общинска собственост или на стопанисване от общината за зеленчукови градини до 5 дка и житни 
култури до 10 дка; 
- да продава парцели за жилищно строителство на нуждаещите се, след решение на Комисията по 
жилищна политика, след търг по ЗОС и ППЗОС; 
- да взема решения и предприема мерки, свързани с придобиване, разпореждане, поддържане и 
ефективно стопанисване на общинската собственост; 
- да отстоява интересите на общината пред областния управител, МРРБ и Министерски съвет на 
Република България свързани с деактуване от държавна – публична или държавна – частна в общинска 
публична собственост на имоти (сгради, земи или съоръжения), намиращи се на територията на 
общината; 
- да взема решения за придобиване и разпореждане с движимо имущество, техника и технологии, 
представляващи ДМА на стойност до 10 000лв. за една финансова година; 
- да прехвърля със заповед бюджетни кредити от един обект в друг при приключване на СМР или 
доставката и изразходване на средствата за ЛКВ в рамките на бюджетната година, след съгласуване с 
Комисията по бюджет и финанси и Комисията по строителство и градоустройство към ОбС.  
Действията, предприети в изпълнение на правомощията на кмета на общината подлежат на контрол от 
Комисията по изпълнение решенията на ОбС. 

Р е ш е н и е  № 11 
Общински съвет – Струмяни задължава управителите на общински търговските дружества “Малеш – 
2001” ЕООД с. Микрево и “В и К – Стримон” ЕООД с. Микрево да представят финансов отчет за 
състоянието на фирмите към 31.09.2003г. пред ОбС Струмяни в срок до 15.12.2003 г. 
Отчет за финансовото състояние на дружествата да бъде предоставяно на всяко тримесечие. 

Р е ш е н и е   № 12 
1. Общински съвет Струмяни освобождава г-н Георги Карамфилков от длъжността управител на 
общинска фирма “Малеш – 2001” ЕООД с.Микрево, поради неизпълнение на чл.7 т.”а” “б” “е” “ж” от 
Договор №ДГ - 73а/ 20.11.2001г., а именно: 
- невъзможност на лицето да управлява и стопанисва на имуществото на дружеството с грижата на добър 
търговец в името на интересите на собственика на капитала, представляван от доверителя; 
- неуведомяване на доверителя за обстоятелства от съществено значение за дружеството; 
- непредставяне на доверителя на приватизационна и бизнес програма в сроковете посочени в договор № 
ДГ – 73а/20.11.2001г.; 
- непредставяне на доверителя на отчет за работата на “Малеш – 2001” ЕООД от страна на управителя г-
н Карамфилков; 
2. Господин Георги Карамфилков поема отговорност за финансовото състояние на общинска фирма 
“Малеш – 2001” ЕООД с. Микрево, както и на общинска фирма “Струмстрой” ЕООД за времето през 
което е бил техен управител. 
3. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на общинска фирма “Малеш – 2001” ЕООД 
с.Микрево лицето Анна Атанасова Дрекова, ЕГН 6302100037, образование – висше магистър инженер 
МГУ, до провеждане на конкурс. 
4. ОбС Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността “управител” на “Малеш – 2001” ЕООД по 
ред съгласно КТ и условия както следва: 



- висше техническо/строително или икономическо образование; 
- минимум три годишен управленски опит в сродно дружество; 
- умение за работа в екип; 
- да няма наложено дисциплинарно наказание; 
5. Упълномощава Кмета на община Струмяни да подготви и придвижи конкурсната процедура. 
6. Упълномощава Кмета на община Струмяни да подпише договор за управление с кандидата, класирал 
се на І –во място. 
7. Упълномощава Кмета на общината да сформира комисия за провеждане на конкурс в състав от 5 
члена: 
- председателя на Комисията по строителство и градоустройство 
- председателя на Комисията по бюджет и финанси 
- председателя на Комисията по правни проблеми, проекти, програми, наредби и структура 
- юрисконсулта на общината – адв. Гергана Коюмджиева 
- завеждащ личен състав в ОбА Струмяни – Величка Чорбаджийска 

Р е ш е н и е   № 13 
Общински съвет Струмяни приема Правилник за работа на ОбС Струмяни (на първо четене). 

Р е ш е н и е  № 14 
Общински съвет Струмяни приема информацията относно изпълнението на плана по приходите и 
разходите на бюджета за първото полугодие на 2003г. 

Р е ш е н и е  № 15 
1. ОбС Струмяни одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за второто и третото 
тримесечие на 2003 год., съответно в размер на 335.00 лв. и 807.60 лв. 
2. ОбС Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра”рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета извън общината за второто и третото тримесечие на 
2003 год. съответно в размер на 939.31лв. и 814,61 лв. 

Р е ш е н и е    № 16 
ОбС изменя и допълва Решение № 369, т.12 от Протокол № 31 / 09.04.2003г. на ОбС Струмяни, в частта 
както следва : обект “Улично осветление за цялата община” от 120 000.00лв. за три години да стане : 
1. Демонтаж на стари осветителни тела, доставка и монтаж на 1134бр. нови осветителни тела в комплект 
със съответната лампа – на стойност 159 228.72лв., срок на плащане 5 /пет/ години /2003, 2004, 2005, 
2006, 2007/. 
2. Доставка и монтаж на рогатки и стремета – на стойност 9 617.06лв., срок на плащане 2004г.  
3. Доставка и монтаж на токови клеми - на стойност 7363.52лв., срок на плащане 2004г. 
4. Монтаж на фотооко+фотореле, паркови осветители, биметални и изолиращи клеми -  на стойност 
9423.96лв., срок на плащане 2006г. 
5. Доставка и монтаж на контактори, монтаж и демонтаж на АВ-63А - на стойност 9294.24лв., срок на 
плащане 2005г. 
6. Доставка и полагане на кабели и проводници - на стойност 9254.58лв., срок на плащане 2004г. 
7. Изграждане на кабелна мрежа НН на площад с.Струмяни – на стойност 7761.35лв., срок на плащане 
2006г. 
8. Изграждане на кабелна мрежа НН, кабелизация и районно осветление на площад с.Микрево – на 
стойност 9979.72лв., срок на плащане 2005г. 
9. Ремонт на мрежа НН за улично осветление на Главен път Е - 79 – на стойност 4422.90лв., срок на 
плащане 2004г. 
10. Изграждане на кабелна мрежа НН за улично осветление на моста между с.Струмяни и с.Микрево – на 
стойност 9388.84лв., срок на плащане 2005г. 
11. Изграждане на кабелна мрежа НН, кабелизация и районно осветление на парка в с.Микрево – на 
стойност 5664.36лв., срок на плащане 2007г. 
12. Часовници и датчици – на стойност 9000.00лв., срок на плащане 2007г. 

Р е ш е н и е   № 17 
ОбС Струмяни задължава кмета да издаде заповед относно стриктно спазване на обществения ред и най 
– вече недопускане похабяването на уличното осветление, с която да бъдат налагани високи санкции на 
нарушителите. 

Решение №18 
ОбС Струмяни преименува СОУ “Отец Паисий” с.Микрево в СОУ “СВ.Паисий Хилендарски” 
с.Микрево. 

Р е ш е н и е  № 19 
Общински съвет Струмяни възлага на кмета на общината да издаде заповед до собствениците на питейни 
заведения, ресторанти, като задължи същите да не допускат лица, носещи огнестрелно оръжие за времето 
от 22.00ч. до 06.00ч. Да се забрани на лица, осъществяващи търговската дейност да продават 



увеселителни пиротехнически изделия на малолетни, непълнолетни и неотговарящи по ЗКВВООБ. 
Заповедта да се сведе до знанието на търговците и управителите на заведения, както и да се съблюдава 
изпълнението й. 

Р е ш е н и е  №20 
ОбС Струмяни приема изменение и допълнение на раздел І – “Такса за битови отпадъци” от глава Втора 
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, както следва: 
І. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места.  
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено 
ползване. 
ІІ.1 Таксата се заплаща от: 
1.1. собственика на имота 
1.2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване  
1.3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия 
2. Таксата смет се събира в регулационните граници на следните населени места: с.Струмяни, с.Микрево, 
с.Илинденци, с.Горна Крушица, с.Каменица и с.Драката 
3. За общински и държавни имоти ползвани или наети от други лица такса се заплаща от общината 
съответно от държавата за сметка на наемателя / ползвателя. 
ІІІ.1 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз 
основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 
1.1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
1.2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за обезвреждането им; 
1.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 
1.4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 
2. Границите на районите и видът на предлаганите услуги, честотата на сметосъбиране и сметоизвозване 
се определят със заповед на Кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната 
година. 
ІV.1. Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 
септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. 
2. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
3. Уведомяват се  ползвателите на услуги за дължимите от тях такси за съответния период и срокове за 
заплащане.  
V.1. Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на 
придобиване на имота. 
2. Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от 
началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 
3. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 
преустановено ползването й. 
4. Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 15. 
VІ. Размера на такса смет е, както следва:  
1. за Граждани – 6 ‰, в  които се включва: 
- 4 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 1 ‰ за инвестиционни разходи; 
- 1 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци и такса депо; 
2.  за фирми – 12 ‰, в които се включва: 
- 8 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване; 
- 2 ‰ за инвестиционни разходи; 
- 2 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци и такса депо; 
3.  за имоти на граждани, които не са застроени, но се намират в регулация – 2‰,  за поддържане на 
чистотата, върху данъчната оценка на недвижимите имоти. 
4.  за имоти на граждани, които са застроени, но неизползваеми целогодишно  - 2 ‰, за поддържане на 
чистотата, върху данъчната оценка на недвижимите имоти. 
5.  за имоти на фирми, които не са застроени, но се намират в регулация – 5‰,  за поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване, върху данъчната оценка на недвижимите имоти. 



6. за имоти на фирми, които са застроени но неизползваеми целогодишно  - 5 ‰ върху данъчната оценка 
на недвижимите имоти, за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 
7.  за фирми, предприятия и юридически лица, чийто имоти се намират извън районите в които общината 
не е организирала сметосъбиране и сметоизвозване и те сами извършват тази дейност, определя такса за 
поддържане чистотата на  терените за обществено ползване в размер на 5 ‰ изчислени на база на 
данъчната оценка на недвижимия имот. 
8.  такса  за битови отпадъци за общински имоти, използвани за търговски цели 0,80лв./ кв.м. на месец. 
Настоящите изменения влизат в сила от 28.11.2003г. 

Р е ш е н и е  №21 
ОбС Струмяни не приема Приложение №1 – калкулация за план сметка за разходите по услугите за 
сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането на битовите отпадъци в размер на 57 756 лв.  
При несъгласие на изпълнителя по Договор № 33/12.06.2002г. за извозване на сметта, съгласно 
действащите клаузи, упоменати в същия договор, упълномощава кмета на общината да проведе нов 
конкурс с повече кандидати. Препоръчва на кмета, съгласно правомощията му да наложи още по строг и 
действен контрол по фактическото изпълнение на договора за сметосъбирането. 

Р е ш е н и е  №22 
ОбС Струмяни задължава фирма “Тренд” в едноседмичен срок да представи нова калкулация за план 
сметка за разходите по услугите за сметосъбирането, сметоизвозването и обезвреждането на битовите 
отпадъци, съобразена с препоръките на ОбС. 

Р е ш е н и е  № 23 
ОбС Струмяни отлага освобождаването на инж. Яневски до изясняване фактическото състояние на 
“Струмстрой” ЕООД. Задължава инж. Йордан Яневски – управител на “Струмстрой” ЕООД с. Микрево 
да изготви необходимите документи за заличаване на фирмата от регистъра на Окръжен съд Благоевград. 

Р е ш е н и е  № 24 
ОбС Струмяни отдава под аренда за срок от 30 години земеделска земя, собственост на община 
Струмяни с площ 59, 971 дка, намираща се в землището на с. Илинденци м. “Калъчовец”, имот № 
046004, за засаждане на нови лозя. 
Възлага на кмета на общината да сключи договор за аренда, след актуализация на размера на наема. В 
договора за наем да залегне клауза за актуализиране размера на наема, след корекции в Наредбата за 
таксата 

Р е ш е н и е  № 25 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна помощ за лечение на Здравко Кирилов Стоянов от с. 
Микрево в размер на 1 000 /хиляда/ лева. 

РЕШЕНИЕ № 26 
  Общински съвет Струмяни приема Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието с ОбА Струмяни (на второ четене). 
 

Решение №27 
ОбС Струмяни приема промените в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Струмяни, считано от 01.01.2004г. както следва:  

 Нов чл.9а 
Административни и технически услуги от ОбА се извършват след представяне на служебна бележка от 
отдел “Финансово- стопански дейности” за липса на задължения към общината. 

  Нов чл.20а  
І. Застроена не жилищна площ – за 1 кв.м. на месец 
  Масивни      Полумасивни Други 
1. За производствени цели:    
І зона /Струмяни/                           1,20 лв 0,80 лв 0,40 лв 
ІІ зона /Микрево/                         1,00лв. 0,60лв.  0,20лв. 
III зона/Илинденци/ 0,90лв.  0,50лв.  0,15лв. 
ІV зона /останалите села/                      0,70лв. 0,40лв.  0,10лв. 
2. За търговски и стопански цели:    
І зона /Струмяни/ 2,70лв. 2,40лв. 2,00лв 
ІІ зона  /Микрево/ 2,30лв. 1,90лв.             1,60лв. 
ІІІ зона /Илинденци/                     1,80лв. 1,30лв. 1,10лв. 
ІV зона /останалите села/ 1,50лв  0,90лв.. 0,60лв. 
2.1 За медицински услуги:    
І зона /Струмяни/                                   0,80лв.   
II зона /Микрево/                                   0,70лв.   
III зона /Илинденци/  0,60лв.   



IV зона /останалите села/ 0,50лв.   
2.2 За други видове услуги:    
І зона /Струмяни/                                   1,00лв. 0,70лв. 0,40лв. 
ІІ зона /Микрево/                                 0,80лв. 0,60лв.  0,35лв. 
III зона /Илинденци/    
ІVзона /останалите села/.      0,40лв. 0,35лв. 0,25лв 
3. За административни нужди:    
 І зона /Струмяни/                                  1,50лв.   
ІІ зона /Микрево/                                   1,50лв.   
ІІІ зона /Илинденци/                              1,50лв.   
ІV зона /останалите села/                      0,60лв.   
4.За жилищни нужди:     
І  зона /Струмяни/                                  1,50лв.   
ІІ зона/Микрево/                1,20лв.   
ІІІ зона/Илинденци/ 1,00лв.   
ІV зона/останалите села/ 0,80лв.   
 
ІІ. Открита площ за поставяне на каравани, павилиони и други -за 1кв.м. на месец. 

 
ІІІ. За селскостопански имоти 
извън регулационни граници, 
които не се ползват по 
предназначение – за 1кв.м. на 
месец. 

Ниви, Пасища и Ливади 0.60лв. 
        Забележка: Под “Застроена площ” следва да се разбира само постройка. 
 Нов чл.20б  
Такси “Тротоарно право” - за кв.м. на месец 
Струмяни 1,20 
Микрево 1,00 
Илинденци 0,80 
Всички останали населени места в Общината 0,60 
 
Нов чл. 20в  
Наеми на петна за ВТО – за кв.м. на месец. 
Струмяни 3,50 
Микрево 3,00 
Илинденци 3,00 
Всички останали населени места в Общината 2,50 
 
Нов чл.20г 
За ползване на паркинги общинска собственост физическите и юридически лица заплащат такса, както 
следва: 
Паркинг с. Струмяни –  пл. “Седми април”  
- 0.50 лв. на час; 
- 2.00 лв. на ден; 
- 20.00 лв. на месец; 
- 100 лв на година; 
Паркинг с. Микрево 
-  0.30 лв. на час; 
- 1.50 лв. на ден; 
- 15.00 лв. на месец; 
- 50.00 лв. на година; 
Паркинг с. Илинденци 
 -    0.20 лв. на час; 
- 1.00 лв. на ден; 
- 10.00 лв. на месец; 
- 30.00 лв. на година; 

 Масивни Полумаси
вни 

Други 

 І зона 1,80лв. 
 

0,90лв. 0,60лв. 
ІІ зона                                    1,40лв. 0,70лв.  0,50лв. 
Останалите села                   0,60лв. 0,40лв. 0,30лв. 



Нов чл. 20д 
Месечните и годишни такси за паркинг се заплащат еднократно, съответно за месец или година, за което 
ОбА издава карта за запазено място. Останалите заплащат такса в ОбА веднага след паркиране. 

 чл. 22 (1).  нов текст:  
За ползване на детски градини се дължи месечна такса в размер на 30.00лв.  
в чл.22 (2) нов текст: 
      Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
1. за второ дете, когато са настанени две деца от едно семейство в едно детско заведение; 
2. деца с един родител; 
3. деца, чийто родители са І-ва и ІІ-ра група инвалидност; 
4. за трето и следващи деца; 

 в чл. 22 нова ал.3:  
При дублиране на право на намаление, лицата ползват правото си веднъж по техен избор. 

 Чл.23 (1) – нов текст 
Лицата ползващи услуги в системата на ДСП, заплащат месечна такса в размер на съответстващата  
реална издръжка на едно лице плюс постоянна месечна такса в размер на 7 /седем/ лв.  
(2) – нов текст 
Реална издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, инвентар, перилни и хигиенни 
материали, транспортни разходи, топлинна, ел. енергия и вода. 
 
Нов чл.46а 

При ползването на административните и технически такси и услуги вписани в тази наредба, 
пенсионерите, безработни,  учащи и социално слабите лица и семейства, ползват 30% намаление, а 
инвалидите група инвалидност – 50% намаление, с изключение по чл.18 от Наредбата. Обстоятелствата 
се установяват с документи от съответната служба. 
 

 Промяна в следните такси на услуги: 
№ по 
ред 

Вид услуга Цена 

1 Изд. на удостоверение за наследници 6,00 лв. 
2 Изд. на удостоверение за идентичност на имена 5,00 лв. 
3 Изд. на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт 4,00 лв. 
4 Изд. на удостоверение за бълг. Гражданство 7,00 лв. 
5 Изд. на дубликати на удост. за раждане или за граждански брак, както и за повторно изд. на 

препис извлечение от акт за смърт 
6,00 лв. 

6 Изд. на удостоверение за семейно положение 6,00 лв. 
7 Изд. на удост. за семейно положение за сключване на граждански брак на бълг. гражданин с 

чужденец в чужбина 
20,00 лв. 

8 Изд. на удостоверение за родствени връзки 6,00лв. 
9 Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес 5,00 лв. 
10 Заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в РБългария 20,00 лв. 
11 Заверка на покана-декларация за частично посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, 

на което родителите или един от тях са от българска народност 
20,00 лв. 

12 Легализация на документи по гражданското състояние за чужбина 15,00 лв. 
13 Заявление за постоянен адрес 3,00 лв. 
14 Адресна карта за настоящ адрес 3,00 лв. 
15 За всички др. удостоверения по искане на граждани 4,00 лв. 
16 Преписи от документи 3,00 лв. 
17 Изд. на удостоверение от общ характер и служебна бележка 4,00 лв. 
18 Бланки/ на страница 0,20 лв 
19 Заверка на копия от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и др. документи/ на бр. 2,00 лв. 
20 Изготвяне на образец УП -2 и УП-3/ на бр. 3,00 лв. 
21 Нотариална заверка 5,00 лв. 
22 Молба-декларация до РУСО 3,00 лв. 
23 Заповед за назначаване на комисия 10,00 лв. 
24 Разрешение за отсичане на дърва от собствена нива/ на бр. 4,00 лв. 
25 Регистрация на горска и земеделска техника 15,00 лв. 
26 Регистр. на собственици на пчели и пчелни семейства 2,00 лв./на 

работен кошер 



27 Средногодишно арендно плащане на декар общинска земя 
- категория ІV и V: 
Поливна – 20лв./дка годишно 
Неполивна – 18 лв./дка годишно 
- категория VІ, VІІ и VІІІ 
Поливна – 15 лв./дка годишно 
Неполивна – 12 лв./дка годишно 
- категория ІХ и Х 
Поливна – 9лв./дка годишно 
Неполивна – 5лв./дка годишно 

 

28 Средни наемни цени на декар общинска земя  и такава на стопанисване на от общината, както 
следва: 
- категория ІV - V 
Поливна – 25лв./дка 
Неполивна – 20лв./дка 
- категория VІ – VІІ - VІІІ 
Поливна – 20 лв./дка 
Неполивна – 18лв./дка 
- категория ІХ – Х  
Поливна – 16лв./дка 
Неполивна – 14лв./дка 

 

29 Изд. на удостоверения и служебни бележки, касаещи земед.земи 5,00 лв. 
30 Регистрация на кучета 15,00 лв. 
31 Ползване на зала за граждански ритуали 20,00 лв. 
32 Изд. на заверено препис-извлечение от решения,протоколи, заповеди, актове и др./ на стр. 2,00 лв. 
33 Издаване на скица за недвижим имот 15,00 лв. 
34 Издаване на скица за недвижим имот, с указан целия квартал 20,00 лв. 
35 Изд. на скица за недвижим имот, с указан начин на застрояване 20,00 лв. 
36 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 5,00лв. 
37 Опред. на строителна линия и ниво на строеж/ на кв.м 0,30 лв. 
38 Изд. на удостоверение на факти и обстоятелства по територ. и селищно устройство 6,00 лв. 
39 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях 15,00 лв. 
40 Изд. на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, 

кабини и др. 
 
10,00 лв. 

41 Изд. на разрешение за строеж, основен ремонт и преустр. на съществуващи сгради и помещения 
в тях 

 
20,00 лв. 

42 Ограничаване на парцел / л.м. 0,30 лв. 
43 Попълване приложение на данъчни декларации/ на бр. 3,00 лв. 
44 Становища за държавна приемателна комисия от гл. архитект/ на бр. 20,00 лв. 
45 Одобряване на комплексни инвестиционни проекти 

- за жилищни нужди 
 
- за нежилищни нужди 

 
0.5% от ст-та на 
обекта 
0.7% от ст-та на 
обекта 

46 Одобряване на екзекутивни документи/ на бр. 25,00 лв. 

47 Извадка от действащ устройствен план в цифров вид 20,00 лв./бр. 
48 Одобряване и узаконяване на инвестиционни проекти: 

-жилищни сгради с височина до 10м. 
 
-нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м. 
 
- жилищни сгради с височина над 10 м 
 
- нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м. 

 
0,3%  от ст-та 
на обекта 
0,4%  от ст-та 
на обекта 
0,3%  от ст-та 
на обекта 
0,4%  от ст-та 
на обекта 

49 Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи, сграден до 07.04.87 г. 10,00 лв./бр. 
50 Удостоверение за реално обособени части на сгради/чл.202 от ЗУТ/ 10,00 лв./бр. 
51 Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение 20,00 лв./бр. 
52 Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) по категории  



сгради: 
І категория  
ІІ категория              
ІІІ категория   
ІV категория   
V категория   

 
350лв.                  
250лв. 
200лв.  
100лв. 
50лв. 

53 Удостоверения за идентичност на поземлен имот 5,00 лв./бр. 
54 Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка 20,00 лв./бр. 
55 Такса за издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда  60,00 лв./бр. 
56 Разрешения за поставяне на рекламни материали /табла, табелки и др./ 30,00 лв./бр. 
57 Ползване  на сгради общинска публична собственост  по населени места , с изключение на 

читалища и учебни заведения, които са ЗНп и ЗЧ, както следва: 
- Струмяни  
- Микрево 
- Илинденци 
- За останалите населени места  

 
 
25лв./час 
20лв/час 
15лв/час 
10лв/час      

58 Копирни услуги за една страница 
- едностранно А4  
- двустранно А4 
 - едностранно А3 
-  двустранно А3 

 
0,20лв. 
0,30 лв. 
0,30лв. 
0,40лв. 

59 Изготвяне на покани, грамоти, честитки 0.60лв./бр. 
60 Изготвяне на некролог  0.10лв./бр. 
61 Молба с декларация за закупуване на жилище 10,00 лв./бр. 
62 Тръжни книжа: 

-за приватизация 
-за отдаване под наем 
-за продажба по ЗОС 
-за възлагане на обществен превоз 
 
-процедури по ЗОП: 
                                 за обекти на стойност над 50 000лв. 
                                 за обекти на стойност до 50 000лв. 
-други процедури 

 
130лв./бр. 
60лв./бр. 
50лв./бр. 
120лв./бр. 
 
250лв./бр. 
200 лв./бр. 
100 лв./бр. 

63 Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди за едно транспортно 
средство за един месец 
-леко и лекотоварни транспортни средства 
-тежкотранспортни товарни средства 

25,00 лв./мес. 

64 Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета 50,00лв./бр. 
65 Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни дървета 100,00лв./бр. 
66 Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета 50,00лв./бр. 
67 Обезщетение при отсичане на храсти 10,00лв./бр. 
68 Обезщетение при отсичане на живи плетове 10,00лв./м. 
69 Обезщетение при изкореняване на орехови дървета 75,00лв./бр. 
70 Заповед за категоризация на търговски обект 50,00лв. 
71 Заповед за определяне или промяна на работно време 20,00лв.               
72 Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили 200,00лв. 
73 Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика 55,00лв.      
74 Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на 

ракия от граждани с техни материали 
50,00лв. 

75 Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали 150лв. 
76  Разрешения за извършване на търговска дейност или услуги 25,00лв. 
77 Услуги за погребения  безплатни 
78 Тротоарно право за 1 ден/ кв.м. за събори, панаири или подвижни сергии:  

 -За с. Струмяни –  
-За с. Микрево и с. Илинденци-  
- За останалите населени места-  

 
3,20лв. 
2,80лв. 
2,00лв. 

79 Наеми на петна за ВТО за един месец / кв.м: 
- за с.Струмяни 

 
3,50лв.  



- за с.Микрево и с.Илинденци 
- за останалите населени места 

3,00лв. 
2.50лв. 

80 Такса за разглеждане молба в експертен съвет 20,00лв. 
 
 
Нов Раздел VІІІ 
Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 

Нов чл.40. Утвърждава на базисни цени за продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост с отстъпено право на строеж, започнали или завършили строителство в 5 
годишен срок, за 1 кв.м., съобразно функционалния тип на населеното място в което 
попадат, както следва: 
- За с.Струмяни /IV функционален тип/ 
- За с.Микрево /V функционален тип/ 
- За с.Илинденци  /VI функционален тип/ 
- За населените места от /VII и VIII функционален тип/  
 /На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, гл.VII от ППЗДС, във връзка с чл.27, ал.4 от 
ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС/ 

 
 
 
 
1,00лв 
0,80лв. 
0,60лв. 
0,50лв. 

 
 

Решение №28 
Общински съвет Струмяни определя за представител на ОбС Струмяни в сдружение с нестопанска цел за 
общественополезна дейност “Струма 2003” Страхил Якимов Димитров 

Решение № 29 
Общински съвет дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по програма 
“САПАРД” с проект: Подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко 
селища на територията на общината, а именно: 
1. Път ІV – 10067 – Струмяни – Илинденци 
2. Път ІV – 10422 – Вълково – Никудин 
3. Път ІV – 10414 – Илинден – Цапарево 
4. Път ІV – 10422 – Студена вода – Добри Лаки 

Решение № 30 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма “САПАРД” с обект: Изграждане на канализационна мрежа, подобряване и разширяване на 
съществуващата селищна междуселищна водоснабдителна инфраструктура и подобряване на уличната 
мрежа за селата Струмяни, Микрево, Илинденци и Драката. 

Решение № 31 
Общински съвет Струмяни одобрява предложените обекти с изготвени проекти на канализации и 
водопроводи на територията на община Струмяни, които да бъдат включени в Областния план за 
развитие и кандидатстване за финансиране по програма САПАРД, както следва: 
№ Изграждане на: Година на проектиране Проект 
1 Канализация Струмяни 1977г., 1988г. РП 
2 Канализация Микрево 1991г., 1999г. – гл.кл. ІІ РП 
3 Канализация Илинденци 1999г. РП 
4 Канализация Драката 1991г. РП 
5 Водопровод Гореме 2000г. РП 
6 Водопровод Никудин 1991г. РП 
7 Водопровод Раздол  1991г. РП 
8 Връзка между водопровод Микрево и 

водопровод Каменица 
2001г. РП 

9 Водопровод “Бероняк” Илинденци 2002г. РП 
 

Решение  № 32 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си общината да кандидатства за финансиране по проекта 
“Красива България” с обект: “Основен ремонт фасадата на сградата и околното й пространство” с 50 % 
финансово участие на общината /сумата от 40 000 лв./ и Кмета на общината да подготви необходимите 
документи и внесе проекта за одобрение”. 
Г-жа Чинкова – председател на ОбС - По второто предложение на комисията по строителство и 
градоустройство по скоро трябва да кандидатства читалището  в с.Микрево, но принципно след 
реализацията на първия проект да се подготви техническата документация и общината да кандидатства 
за финансиране. 



Решение № 33 
Общински съвет Струмяни дава своето принципно съгласие за кандидатстване за основен ремонт на 
кметството с. Микрево и околното пространство, включващо площада, по програма “Красива България” 

Решение № 34 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране пред 
Социално-инвестиционен фонд на МТСП за следните обекти: 
1. Основен ремонт на сградите на училищата, читалищата и детските градини, ново оборудване и 
изграждане на парна инсталация. 
2. Основен ремонт на Дома за възрастни с психични разстройства с. Раздол, 
като общината се ангажира със собствено участие в рамките на 20% от общите разходи, като 10% от тях 
са финансови средства. 

Решение  №35 
Общински съвет Струмяни определя за представители на община Струмяни в Областния съвет за 
регионално развитие – обл.Благоевград, както следва:  
- от ОбА Струмяни: Кмета на общината или упълномощено от него лице; 
- от ОбС Струмяни: инж.Николай Илиев. 

Решение  №36 
Общински съвет Струмяни  избра за заместник председатели  на ОбС Струмяни  г – жа Елисавета Делева 
и инж. Николай Илиев. 

Решение №37 
Общински съвет  Струмяни отдава под аренда за срок от 30 години земеделска земя, собственост на 
община Струмяни с площ 59, 971 дка, намираща се в землището на с. Илинденци м. “Калъчовец”, имот 
№ 046004, за засаждане на нови лозя, на Красимир Илиев и Бойко Джалев. 
ЗАБЕЛЕЖКА : Отменено от Окръжен съд  Благоевград 

РЕШЕНИЕ № 40 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на първо четене . 
           Предложенията които ще постъпят за промени в Наредбата да бъдат дадени в писмен вид до 
31.03.2004г. 

РЕШЕНИЕ № 41 
Общински съвет Струмяни изменения и допълня  Решение №3 от Протокол №2/ 27.11.2003г. на ОбС, 
касаещо структурата на ОбА Струмяни, в частта му Обща администрация относно: 
І. В дирекция “Финансово – стопански дейности и управление на собствеността”: 
І.1.4. Длъжността “специалист Касиер”  се трансформира в “специалист Касиер – счетоводител”. 
І.1.6. Длъжността “младши експерт Обществени поръчки и търгове” се трансформира в “младши експерт 
Обществени поръчки, търгове и конкурси”. 
І.1.7. Длъжността “експерт Програми за развитие, проекти за финансиране и туризъм” се трансформира в 
“експерт Програми за развитие, проекти за финансиране, туризъм и евроинтеграция”. 
ІІ. В дирекция “Канцелария”: 
ІІ. 1.1. Допълнителните задачи на длъжността “Началник кабинета на кмета” се трансформират от 
“Завеждащ личен състав, Нотариат, Завеждащ протокол и връзки с обществеността” в “Завеждащ Кадри, 
Служител по сигурността на  информацията, Завеждащ протокол и връзки с обществеността”. 
ІІ. 1.2. Длъжността “специалист Деловодител и Фронт – офис” се трансформира в “специалист 
Администратор Фронт – офис и деловодител”. 
ІІ. 1.3. На младши специалист “Нормативни актове, публични регистри и архив” като допълнителна 
задача се вписва “завеждащ нотариат”. 
ІІ. 2.1. Текста “по договор за извършване на дадена работа” се заличава след длъжността “Главен 
юрисконсулт”. 
В специализирана администрация относно: 
І.2.2. Текста “по договор за извършване на дадена работа” се заличава след длъжността “Главен 
архитект” на община Струмяни. 

РЕШЕНИЕ № 42 
Общински съвет  Струмяни отдава под аренда за срок от 30 години земеделска земя, собственост на 
община Струмяни с площ 59, 971 дка, намираща се в землището на с. Илинденци м. “Калъчовец”, имот 
№ 046004, за засаждане на нови лозя, на Красимир Илиев и Бойко Джалев. 

РЕШЕНИЕ № 43 
Общински съвет Струмяни реши: 
1.Определя в Постоянна комисия за борба в протиобществените прояви на малолетни и непълнолетни – 
г-н Страхил Богоев 
2.Определя в Епизоотична комисия – г- ца Верка Калоянова 



3.Определя в Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – 
инж.Благой Григоров и г-н Кирил Писков. 
4.Определя в Комисията по жилищна политика – г-н Страхил Димитров  

РЕШЕНИЕ № 44 
  Общински съвет Струмяни отменя следните решения: 
  -№177 от Протокол №15 от 15.12.2000 г. 
  -№273 от Протокол №23 от 28.12.2001 г. 
  -№323 от Протокол №27 от 06.01.2002 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 45 
Общински съвет Струмяни отпуска 1000 (хиляда) лв. еднократна финансова помощ за закупуване на 
аудиометър с който ще бъдат обслужени жителите на общината нуждаещи се от изследване и 
диагностиране на слуха. 

РЕШЕНИЕ № 46 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Георги Любенов Стоилков за оказване на 
финансова помощ за строителство. 

РЕШЕНИЕ №48 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 (двеста) лева на Илия 
Атанасов Стоилов от с.Илинденци. 

РЕШЕНИЕ № 49 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие общината  да кандидатства за финансиране по програма 
САПАРД с обект: Изграждане на канализационна и подобряване на съществуващата селищна 
водоснабдителна мрежа с възстановяване на уличната настилка на с.Микрево 

РЕШЕНИЕ № 50 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие общината  да кандидатства за финансиране по програма 
САПАРД с обект: Изграждане на канализационна и подобряване на съществуващата селищна 
водоснабдителна мрежа с възстановяване на уличната настилка на с.Струмяни 

РЕШЕНИЕ № 51 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие общината  да кандидатства за финансиране по програма 
САПАРД с обект: Изграждане на канализационна и подобряване на съществуващата селищна 
водоснабдителна мрежа с възстановяване на уличната настилка на с.Каменица. 

РЕШЕНИЕ № 52 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие общината  да кандидатства за финансиране по програма 
САПАРД с обект: Изграждане на канализационна и подобряване на съществуващата селищна 
водоснабдителна мрежа с възстановяване на уличната настилка на с.Драката.                                

РЕШЕНИЕ № 53 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие общината  да кандидатства за финансиране по програма 
САПАРД с обект: Изграждане на канализационна и подобряване на съществуващата селищна 
водоснабдителна мрежа с възстановяване на уличната настилка на с.Илинденци. 

РЕШЕНИЕ № 55 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране  
пред Социално – инвестиционен фонд МТСП за следния обект: Основен ремонт на читалище “Братя 
Миладинови “ с. Микрево, като общината се ангажира със собствено участие в рамките на 20% от 
общите разходи, като 10 % от тях са финансови средства. 

РЕШЕНИЕ № 54 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране  
пред Социално – инвестиционен фонд МТСП за следния обект: Довършване и оборудване на пристройка 
към ОУ “ Св.Св. Кирил и Методий” с. Струмяни, като общината се ангажира със собствено участие в 
рамките на 20 % от общите разходи, като 10% от тях са финансови средства.  

РЕШЕНИЕ №47 
Задължава кмета на с.Микрево да подсигури двама строителни работници, по програмата за временната 
заетост, които да извършват ремонта на стаята с материали от спонсор. 

 РЕШЕНИЕ № 38 
1. ОбС Струмяни обявява за частна общинска собственост имот сграда с обща площ от 260,40 (двеста и 
шестдесет 0,40) кв.м., представляваща Почивна станция, намираща се в полигона на с.Добри лаки с 
граници от всички страни горски фонд.   
2. ОбС Струмяни възлага на кмета на общината да проведе процедура за продажба чрез търг на 
гореописания имот след направената оценка на имота от лицензиран оценител 

РЕШЕНИЕ №56 



Общински съвет Струмяни приема актуализацията в приходната и разходната част на Общината за 2003 
год. 
I.Приходна част 
1. Увеличение на собствените приходи     +18 484 лв. 
Всички приходи по бюджета                   + 18 484 лв. 
II.Разходна част 
1.Функция “Общи държавни служби”       +18 484 лв. 
Всички разходи по бюджета                     +18 484 лв. 
 

РЕШЕНИЕ №57 
1. ОбС с. Струмяни одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за четвъртото 
тримесечие на 2003 год. в размер на 98,00 лв./деветдесет и осем лв./     
2.ОбС с. Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра”рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за четвъртото тримесечие на 2003 
год. в размер на 384,79 лв. /триста осемдесет и четири 0,79 лв./ 

РЕШЕНИЕ №58 
Изпълнението на бюджета по приходната част по видове приходи, параграфи и подпараграфи  е : 
І. Всичко субсидия                                                 -    1 392 271 лв 
 В т.ч.: 
 1. Обща допълваща субсидия                    -    871 878 лв 
 2. Обща изравнителна субсидия                -    57 945 лв 
 3. Целева за капитални разаходи                -   200 000 лв 
 4. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ               -   262 448 лв.  
ІІ. Собствени приходи                                          -   171 604 лв   
 В т.ч.: 
 1. Имуществени данъци                                -   42 491 лв 
 2.Неданъчни приходи                                  -     129 113  лв 
ІІІ. Трансфери                                                        -     452 456 лв      
 В т. ч.: 
 1. Агенция “Пътища”                                   -      42 400 лв 
 2. Програми “От соц.помощи към зает.”    -    266 500 лв. 
 3. Четвъртокласна пътна мрежа                  -    130 000 лв. 
 4. Избори                                                       -      12 464 лв. 
 5. Учебни помагала                                      -        1 092 лв. 
 
ІV. Всичко приходи за общината              2 016 331 лв 
 
Изпълнението на бюджета по функции в разходната част е както следва: 
 

№ Ф У Н К Ц И Я 
Касово 

изпълнение 2002 
год., лв 

Касово 
изпълнение 2003 г. 

лв. 
1 Изпълнит. и законод. органи 353 110 322706 
2  Отбрана и сигурност 17 339 23 071 
3 Образование 557 217 580 276 
4 Здравеопазване 29 200 28 289 
5 Социално осигуряване и грижи 448 638 511 476 
6 Жилищно строителство и БКС  85 182 104232 
7 Поч.дело, култура, религ.де-сти 55 343 46821 
8. Икономически дейности и услуги 46 607 158049 
 Лимитни капитални вложения 229 305 200000 
9. Разходи за ДД за сметка на общ.пр  41411 
 Всичко по бюджета 1 821 941 2 016 331 
 
Неразплатените разходи за 2003 год. са в размер на 136 335 лв., в т.ч. по параграфи: 
 

§ Наименование на параграфа Лева 
0100 Заплати и възнаграждения 27 107   
1016 Вода 4 450 
1016 Ел.енергия 30 988 



1016 Горива 24 858 
1020 Други разходи за външни услуги 39 998 
0500 Осигуровки 8 934 

 Всичко 136 335 
 
                                                              РЕШЕНИЕ № 59 
           Приема бюджета на община Струмяни за 2004 год., както следва: 
1.1. По прихода                    - 1 698 753 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 1 318 300 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ  - 134 400 лв. 
1.1.1.2. Обща допълваща субсдия      - 1 144 300 лв. 
1.1.1.3. Целева субсидия за ЛКВ за държ. дейности – 39 600 лв. 
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 380 453 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Имуществени данъци    - 58 000 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      - 209 553 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия – 86 500 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. дейности – 26 400 лв. 
 
1.2. По разхода              - 1 698 753 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 1 318 300 лв. 
Общински дейности      -    303 581 лв 
До финансиране държавни дейности – 76 872 лв. 
1.2.0. Приема недостиг в общинските дейности в размер на 228 758 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. На основание чл.15, ал.3 от ЗДБРБ за 2004 год. 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 6000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на ОбС в размер на 3000 лв.;  
1.2.4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения; 
1.2.5. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2004 г., предоставени във вид на помощ за ковчег в 
размер на 50 лв, която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица; 
1.2.6. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2,3, и ал.2 от ЗОБ, при спазване на общия размер по бюджета и 
разделението му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни предоставя следните правомощия на 
кмета на общината за бюджетната 2004 год.: 
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за 
една бюджетна дейност; 
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една 
бюджетна функция без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; 
1.2.7. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в държавни и 
общински дейности на основание чл.40 от ПМС №30/06.02.2004 год., съгласно Приложения № № 7 и 8; 
1.2.8. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 
1.2.9. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за средства от централния 
бюджет за съфинансиране на проекти; 
1.2.10. При възникване на временен недостиг от средства за финансиране на общинските дейности дава 
право на кмета на общината да поема общински дълг чрез договор за заем с банка или друга финансова 
институция; 
1.2.11. Задължава кмета на общината: 
11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 



11.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на 
бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети; 
1.2.12. 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. 
 

РЕШЕНИЕ№ 60 
Одобрява  проекта за капиталовите разходи през 2004 год по обекти.  
№ Наименование на обекта  
1 Основен ремонт СОУ”Отец Паисий с.Микрево  15000,00 
2 Основен ремонт ОУ “Св.св.Кирил и Методий” 10000,00 
3 Основен ремонт сграда ДВПР с.Раздол 14600,00 
4. Улично осветление 26400,00 
 Всичко 66000,00 
 

РЕШЕНИЕ № 61 
І.Общински съвет Струмяни преобразува Музейна сбирка “Струмяни” в Исторически музей “Струмяни”. 
ІІ.ОбС Струмяни определя следните отдели на историческия музей: 
II.1. Обща история 
II.2. Етнография 
II.3.Археология 
III. Възлага на Кмета на Община Струмяни да съгласува решението на Общински съвет, както и 
правилника за дейността и устройството на Историческия музей с Министерството на културата, по реда 
на чл.7 от ЗПКМ.  
 
 

РЕШЕНИЕ №62 
Избира за представител в общото събрание на “МБАЛ” – Благоевград д-р Евгени Станковски. 

РЕШЕНИЕ №63 
Приема програмата за приемни по населени места на ОбС Струмяни за първото полугодие на 2004 
година. 

Месец април 
с.Микрево – 02./ Мария Чинкова, Страхил Димитров, Евгени Станковски, Инж. Григоров/ 
с.Струмяни – 08./ Мария Чинкова , Страхил Богоев, Евгени Хаджиев/ 
с.Драката – 16./ Мария Чинкова , Евгени Станковски, Кирил Писков/ 

Месец май 
с.Илинденци – 05, 13 /Евгени Станковски, Елисавета Делева, Евгени Хаджиев/ 
с.Крушица – 18./Николай Илиев, Елисавета Делева, Любен Митрев / 
с.Каменица – 18./ Николай Илиев, Елисавета Делева, Любен Митрев / 
с.Вракуповица – 18./Любен Митрев , Николай Илиев, Елисавета Делев/ 

Месец юни 
с.Добри Лаки – 04./Мария Чинкова , Страхил Димитров, Евгени Хаджиев, инж.Илиев, Кирил Писков/ 
с.Раздол - 04./ Мария Чинкова ,  Страхил Димитров,Евгени  Хаджиев, инж.  Илиев, Кирил Писков/ 
с.Клепало – 04./Мария Чинкова , Страхил Димитров,Евгени  Хаджиев, инж.Илиев, Кирил Писков/ 
с.Цапарево – 10 /Страхил Димитров, Иван Харизанов/ 
с.Гореме – 10 /Евгени Хаджиев,Страхил Димитров,Любен  Митрев/ 
с.Игралище – 17 /Страхил Димитров,Лююбен Митрев,Страхил Богоев/ 
с.Никудин – 18 / Страхил Димитров,Любен Митрев,Елисавета Делева,/ 
с.Махалата – 18 / Красимир Митрев/ 
с.Седелец – 28 / Иван Харизанов / 
с.Палат – 28 / Кирил Писков, Красимир Митрев/ 

РЕШЕНИЕ № 64 
1.На основание чл.154 ал.1 т.2 и чл. 157 , ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27, 
ал.4 от ЗМСМА ОбС Струмяни прекратява дейността на общинско търговско дружество “Струмстрой“ 
ЕООД. 
2.На основание чл.137 ал.1 т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от ЗМСМА 
ОбС Струмяни освобождава инж. Йордан Симеонов Яневски от длъжността управител на  Общинска  
фирма “Струмстрой“ ЕООД , без да го освобождава от отговорност. 



3.1 На основание чл.156 и чл.266 от Търговския Закон  във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от 
ЗМСМА, ОбС Струмяни открива производство по ликвидация на Общинско търговско дружество 
“Струмстрой“ ЕООД. 
3.2. На основание чл.156 ал.2 от Търговския Закон във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от ЗМСМА 
ОбС Струмяни избира инж.Николай Илиев за ликвидатор на Струмстрой ЕООД. 
3.3.На основание чл.266 ал.2 от Търговския Закон определя шест месечен срок в който трябва да 
извърши ликвидацията. 
4.ОбС Стрямяни възлага на избрания ликвидатор да впише в търговския регистър на Благоевградския 
окръжен съд по партида на “Струмстрой” – ЕООД настъпилите промени, да уведоми ТДД Благоевград и 
РУ “Социално осигуряване” за започналата процедура по ликвидация. 
5.ОбС Струмяни възлага на ликвидатора да състави начален баланс към момента на прекратяване на 
дружеството и доклад, които пояснява баланса и да го внесе за приемане в ОбС Струмяни. 
6.На основание чл.266 ал.5 и чл.147 ал.2 от Търговския Закон ОбС Струмяни определя възнаграждение 
на ликвидатора - брутно в размер на 390 лв., което да се изплаща за сметка на осребрения актив на “ 
Струмстрой ” – ЕООД. 

 
РЕШЕНИЕ №65  

Общински съвет Струмяни удостоява с почетно гражданство на община Струмяни следните заслужили 
личности: 
1.Мария Ангелова Вачева – Хотева – родена в с.Илинденци. 
за принос в съхраняване, популяризиране на самобитния фолклор и култура на преселниците от      
с.Зарово в с.Илинденци и популяризиране на община Струмяни.. 
2.Методи Костадинов Бакалов – роден в с.Цапарево. 
за принос в инженерното дело  на Р.България и популяризиране на община Струмяни 
3.Георги Славчев Марков – роден в с.Струмяни 
за принос в областта на спорта и популяризиране на община Струмяни. 
 4.Симеон Атанасов Щерев – роден в с.Микрево. 
за принос в областта на спорта и популяризиране на община Струмяни 
 

РЕШЕНИЕ № 66 
Общински съвет Струмяни утвърждаване новата структура на община Струмяни, както следва: 
 
№ по ред Звено Брой 

служители 
I ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ 9 
1. Кмет на община 1 
2. Заместник кмет 2 
2.1 Заместник кмет по стопанските дейности 1 
2.2 Заместник кмет по хуманитарните дейности 1 
3. Кметове на кметства 6 
II. СЕКРЕТАР 1 
III.  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 31 
III.1. Дирекция “Финансово-стопански дейности  и управление на 

собствеността” 
6 

III.2. Дирекция “ Канцелария и човешки ресурси “ 25 
III.2.1. Кметски наместници 11 
III.2.2. Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” 7 
III.2.3. Отдел “ Правно – нормативно обслужване”  3 
III.2.4. Отдел “ Информационни технологии и сигурност” 3 
IV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ 13 
IV.1. Финансов контрольор 1 
IV.2. Дирекция “Околна среда, благоустрояване и градоустройство” 6 
IV.3. Дирекция “Хуманитарни дейности и евроинтеграция” 6 
V. Звена на бюджетна издръжка извън ОбА 60 
V.1. Функция “Социални дейности” 42 
V.1.1. Домашен социален патронаж 6 
V.1.2. Дом за възрасни с психични разстройства 36 
V.2. Функция “Здравеопазване” 10 
V.3. Функция  “Отбрана и сигурност”  5 



V.4. Извънсписъчен състав 3 
 
 
 

РЕШЕНИЕ №67 
  
ОбС Струмяни утвърждава списъка на длъжностите и лицата, който имат право на транспортни разходи 
през учебната 2003 – 2004 год: 
1.Христо Марков Кърцелски –учител в ОУ с.Илинденци 
2.Стоянка Благоева Донушева – учител в с.Илинденци 
3.Бистра Борисова Ангелова –учител в ОУ с.Илинденци 
4.Анка Благоева Хаджийска –учител в ОУ с.Илинденци  
5.Елена Стоянова Мицанска –учител в ОУ с.Илинденци  
6.Румяна Георгиева Маркова –учител в ОУ с.Илинденци 
7.Надка Димитрова Димитрова – учител в ЦДГ с.Илинденци 
8.Анка Василева Колевска – учител в ЦДГ с.Илинденци    
9.Елена Кирилова Митова – учител в ЦДГ с.Илинденци 
10.Иван Драгомиров Костов – учител в ОУ с.Струмяни 
11.Благой Андреев Стоилов – учител в ОУ с.Струмяни 
12.Стефка Николова Начева – учител в ОУ с.Струмяни  
13.Хубавена Борисова Атанасова – учител в ОУ с.Струмяни 
14.Валентина Славчева Ръбачева  – учител в ОУ с.Струмяни 
15.Севдалина Георгиева Траянова – учител в ОУ с.Струмяни 
16.Виолета Николова Смилкова – учител в ОУ с.Струмяни  
17.Маряна Стоянова Бърдарска – учител в ОДЗ с.Микрево   
18.Галина Христова Петрова – учител в ОДЗ с.Микрево   
19.Гергана Николова Христова– учител в ОДЗ с.Микрево   
20.Симо Йосифов Паров -  учител в СОУ с.Микрево 
21.Илия Ангелов Ангелов -  учител в СОУ с.Микрево 
22.Ангелина Илиева Панайотова – учител в ОУ с.Илинденци. 
23.Галина Георгиева Спасова – учител в ОУ с.Илинденци. 
24.Димитрина Иванова Урдова – директор на ОУ с.Илинденци. 
25.Ваня Василева Вълкова – учител в ОДЗ с.Микрево. 
26.Стоянка Стефанова Георгиева - учител в ОДЗ с.Микрево. 
27.Таня Георгиева Господинова – директор на ОДЗ с.Струмяни. 
28.Соня Георгиева Пискова – мед.сестра в ОУ с.Илинденци. 
29.Сашка Асенова Секулова– мед.сестра в ОУ с.Илинденци. 
30. Дафина Стоянова Ангелова – мед.сестра в ОДЗ с.Микрево 
31.Лариса Николаевна Царева– мед.сестра в ОДЗ с.Микрево 

РЕШЕНИЕ №68 
 Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма САПАРД с проект:  “ Допълнително водоснабдяване с.Гореме”.  

РЕШЕНИЕ №69 
              Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за 
финансиране по програма САПАРД с проект:  “ Връзка между водопровод за с. Микрево и водопровод за 
с. Каменица”. 

РЕШЕНИЕ №70 
 Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма САПАРД с проект: “ Водоснабдяване с.Раздол “. 

РЕШЕНИЕ №71 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата  за подпомагане на Бисерка Николова Спасова- 
Джурова от с.Драката, като  предоставя възможност двете и деца да посещават детска градина безплатно 
/издръжката ще се поеме от общинският бюджет/.  
 

РЕШЕНИЕ №72 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Николай Панайотов Анастасов от с.Микрево. 
Мотивите са : 
Община Струмяни, като наемодател, в случея по договор № 94 – Н – 2 от 21.03. 2002 г. за отдаване на 
общински терен за ВТО е изпълнила всички точки по договора.  Достъпа до ВТО е осигурен.  Така 



направените подобрения от г-н Атанасов, които са цитирани в молбата с цел достъп от повече страни до 
обекта са изцяло в негова полза и за негова сметка. 

РЕШЕНИЕ № 73 
Общински съвет Струмяни прие /на второ четене/  Наредбата за реда за  придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество 
ЗАБЕЛЕЖКА : Отменено от Окръжен съд  Благоевград 
 
Г-жа Коюмджиева – юрисконсулт на община Струмяни – Уважаема г-жо Председател,  по процедура  

РЕШЕНИЕ № 74 
ОбС Струмяни отменя  досега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско  имущество  и утвърждава, като действаща приетата с Решение №72 /30.03.2004 г. 

РЕШЕНИЕ №75 
Общински съвет Струмяни приема  /на второ четене/  Наредба за предоставяне на концесии. 

Решение № 76 
Общински съвет Струмяни актуализира стратегията на община Струмяни с включването на проект 
“Изграждане на канализационна мрежа в 4 /четири населени места/ от община Струмяни – Струмяни, 
Микрево, Илинденци, Драката, разположени на 2 до 3 км разстояние едно от друго и възстановяване на 
пътната настилка. 

Решение № 77 
ОбС Струмяни задължава ръководството на “В и К Стримон” ЕООД с. Микрево, общ. Струмяни в срок 
до 0.5. май 2004 г. да  представи ксерокопие от договора и анекса към него  на управителя на фирмата, и 
да приложи ревизионният акт изготвен  от последната финансова ревизия. Поради късно представен 
нормативно издържан баланс финансовата част за  решение по точката ще се вземе  на следващата сесия. 

Решение  № 78 
ОбС Струмяни изисква съдействие от Областния управител за ускоряване на процедурата за извършване 
в най - кратки срокове от ДФК  на финансова ревизия във общинска фирма “ МАЛЕШ – 2001 ” ЕООД  . 

Решение № 79 
Общински съвет Струмяни в края на бюджетната 2004г. при остатък на собствени приходи може да  
подпомогне МБАЛ “ Св. Врач ” ЕООД. 

Решение № 80 
Общински съвет Струмяни задължава ДЛ “Цапарево” с. Струмани да издава позволително за добив на 
дърва за огрев на местното население от община Струмяни, целогодишно с действащото 
законодателство. Възлага на Кмета на общината контрол по изпълнение решението  на общински съвет. 
Общински съвет Струмяни задължава ДЛ “Цапарево” с. Струмани при сключване на договор с фирми за 
добив с дървен материал, да включа клаузи: 
1. Поддръжка на пътищата по време на договора. 
2. Възстановяване на пътищата след приключване на договора. 
      3.  Наемане на работна ръка от общината и само при отказ, наемане от друга селищна система. 

Решение № 81 
Общински съвет Струмяни одобрява такси за преминаване на оптичен кабел през имоти - общинска 
собственост, както следва: 
- начална – 100.00лв. 
- цена на линеен метър – 0.20 лв. 

Решение № 82 
Общински съвет Струмяни съгласува пренасочване на пообектно разпределените средства на друг обект 
както следва: 
1. От обект: “Път IV-10422 Игралище – Никудин” към обект: “Път IV-10067 Струмяни – Илинденци”, на 
стойност 70 000.00 лв. 
2. От обект:  “ Път IV-10422 Никудин – Добри лаки” към обект: “Път IV-10414 Каменица Решение № 83 
1. Общински съвет Струмяни реши да се проведе конкурс за отдаване под наем на общински площи  
предназначени за разполагане на преместваеми съоръжения. 
 2. Общински съвет Струмяни утвърждава следните условия, съобразно които да се проведе 
конкурса, а именно: 
    2.1. Предлагана цена. 
    2.2. Предназначение на обекта. 
    2.3. Разкриване на работни места. 
    2.4. Извършване на инвестиции. 
    2.5. Социални придобивки за населението. 
    2.6. Опазване и възстановяване на средата около общинската площ. 



 3. Общински съвет Струмяни възлага на кмета на община Струмяни да организира провеждането 
на конкурса  и да утвърди конкурсната документация, съгласно чл. 90 от НРПУРОИ. 
 4. Общински съвет Струмяни , на основание чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ възлага на кмета на 
общината в срок до следващото заседание на ОбСq  да задължи главният архитект да одобри схема за 
разполаганеq на преместваеми съоръжения и да внесе за приемане от ОбСq Наредба  за реда и условията 
за поставяне на преместваеми съоръженияq на територията на община Струмяни. 

Решение № 84 
1.ОбС Струмяни  изменя т.6 и т.7 от Решение №39/26.02.2004г., както следва: 
Т.6 Утвърждава транспортна схема по приложение №6  представляващо неразделна част.   
Т.7 Утвърждава маршрутни разписания по приложения № 1 – 5. 
            2.ОбС Струмяни задължава кмета на общината да открие нови линии в общината  обслужваща 
населените места : Крушица – Каменица – Микрево – Драката – Вълково – Сандански; Илинденци – 
Сандански 

Решение № 85 
Общински съвет Струмяни дава съгласие Кмета на с.Микрево, да открие набирателна сметка за средства 
от спонсори в Банка ДСК. При необходимост всички кметове на кметства и кметски наместници в 
община Струмяни  могат да открият набирателна сметка за средства от спонсори в Банка ДСК 
ЗАБЕЛЕЖКА : Отменено с Решение №541 от 21.10.2004 г. от Окръжен съд  Благоевград 
 

Решение № 86 
Общински съвет Струмяни задължава Кмета на общината да издаде заповед за  ограничаване движението 
на превозни средства над 10 тона / включително с товара/ по пътищата на общинската пътна мрежа. 

Решение № 87 
Общински съвет Струмяни препоръчва на ДЛ “Цапарево” с.Струмяни да издава позволително за добив 
на дърва за огрев на местното население от община Струмяни, целогодишно  в съответствие с 
действащото законодателство. Възлага на Кмета на общината контрол по изпълнение решението  на 
общинския съвет. 
Общински съвет Струмяни препоръчва на ДЛ “Цапарево” с.Струмяни при сключване на договор с 
фирми за добив с дървен материал, да  се включат клаузи: 
 1. Поддържане на пътищата по време на договора 
 2.Възстановяване на пътищата след приключване на договора. 
       3.Наемане на работна ръка от общината и само при отказ наемане от друга селищна система 

Решение № 88 
Общински съвет Струмяни реши молбата на Кирил Кирянски от с.Микрево  да се предостави на 
Дирекция “Социално подпомагане” Струмяни, за становище и по компетентност за удовлетворяване. 

Решение № 89 
 Общински съвет Струмяни препоръчва на кмета на общината да сформира комисия за 
изясняване на случая по молбата на Симеон Вангелов Станков с.Махалата.  

Решение № 90 
 Общински съвет  Струмяни  реши молбата Михаил Якимов Гълъбов от с. Илинденци да се 
предостави на Дирекция “Социално подпомагане” Струмяни, за становище и по компетентност за 
удовлетворяване. 

Решение № 91 
Общински съвет Струмяни реши молбата на Албена Сергеева Адемова – с.Микрево да се предостави на 
Дирекция “Социално подпомагане” Струмяни за становище и по компетентност за удовлетворяване.  

Решение № 92 
Общински съвет Струмяни реши молбата на  Ружа Димитрова – с.Микрево  да се предостави на 
Дирекция “Социално подпомагане” Струмяни за становище и по компетентност за удовлетворяване. 

Решение № 93 
Общински съвет Струмяни препоръчва на госпожа Емилия Алипова Методиева от с.      Илинденци, да се 
обърне към Застрахователна Компания за оценка на щетите и получаване на съответно обезщетение. 

Решение №94 
  ОбС Струмяни  подкрепя  Училищното настоятелство при СОУ  “Отец Пасий /Св Паисий 
Хилендарски”/ с. Микрево да кандидатства за финансиране пред СИФ / социално инвестиционен 
 фонд / с проект “ Изграждане на физкултурен салон към СОУ “Отец Паисий” /Св Паисий Хилендарски”/  
” с. Микрево, община Струмяни. 

Решение № 95 
1.Приема отчета  за изпълнението на решенията на ОбС Струмяни за периода 14.11.2003г. - 30.03.2004 г. 
2. Отчита неизпълнение Решение на Общински съвет Струмяни №26 от  Протокол № 4/ 29.01.2004г., в 
частта му чл.23, ал.2 от Правилника за дейността на Общински съвет Струмяни 



Решение № 96 
Общински съвет Струмяни упълномощава Кмета на общината да подпише договор с Главна Данъчна 
Дирекция гр.София във връзка с включването на община Струмяни, като пилотна община в проект за 
администриране на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси, както и включване в 
структурата на ОбА длъжностите, които ще се прехвърлят от Данъчна служба с.Струмяни. 

Решение №97 
Общински съвет Струмяни възлага на Комисията по здравеопазване, спорт и младежки дейности да 
проследи изпълнението на решенията, отнасящи се до финансовите отношения между финансовият 
отдел на общинска администрация Струмяни и ФК “Малеш”  в срок до 03.05.2004г. включително. 

РЕШЕНИЕ № 98 
Общински съвет Струмяни приема информацията, представена от Кмета на общината за  изборите за 
кмет, на  кметство - с. Илинденци провели се на 22.05.2004 година. 
 

РЕШЕНИЕ № 99 
Общински съвет Струмяни, дава положителна оценка на извършената работа от  Валентин Чиликов - 
Кмет на община Струмяни и одобрява финансовият отчет за направените разходи от 159, 47 лв. 

РЕШЕНИЕ № 100 
Общински съвет Струмяни приема Плана за действие на Отдел “ЗД” към Дирекция  “Социално 
подпомагане “ – Струмяни.  
 

РЕШЕНИЕ №101 
 
Общински съвет Струмяни, дава положителна оценка на извършената работа на Валентин Чиликов – 
Кмет на община Струмяни и одобрява финансовият отчет за направените разходи в размер на 65, 49 лева. 
 

РЕШЕНИЕ № 102 
Общински съвет Струмяни дава своето принципно съгласие, община Струмяни да кандидатства по 
програми за  финансиране и определя за приоритетни следните проекти : 
1. “Водоснабдяване с.Раздол “ 
2. “Връзка между водопровод за с.Микрево и водопровод за с.Каменица “ 
3. “Допълнителен водопровод за с.Гореме “; 
 

РЕШЕНИЕ № 103 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства по програми за 
финансиране на следните проекти: 
1.Канализация с.Микрево – Горно махала, Долна махала, Нова махала. 
2.Канализация с.Струмяни. 
3.Канализация с.Илинденци. 
4.Канализация с.Драката. 
5.Канализация с.Каменица. 
 

РЕШЕНИЕ № 104 
Общински съвет Струмяни, приема Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет в община Струмяни / на първо четене /. 
Всички предложения за допълнения и промени да постъпят в писмен вид до 10 юли 2004 година. 

РЕШЕНИЕ №105 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Милка Леонидова Стоева от с.Долна 
Градешница. 

РЕШЕНИЕ № 106 
Общински съвет Струмяни реши, молбата на Мария Димитрова Тодорова от с.Микрево да се представи 
на Дирекция “ Социално подпомагане “ Струмяни, за становище и по компетентност за удовлетворение. 

РЕШЕНИЕ № 107 
Общински съвет Струмяни,  реши молбата на Юлия Максимова Илиева от с.Микрево  да се представи на 
Дирекция “ Социално подпомагане “ Струмяни ,за становище и по компетентност за удовлетворение. 

РЕШЕНИЕ № 108 
Общински съвет Струмяни, реши лицето Стоя Томова Кацарска от с.Игралище да се предупреди, че при 
повторно нарушение ще се санкционира с парична глоба в съответствие с действащите  законови 
разпоредби. 

РЕШЕНИЕ  №109 



      1.На основание чл.154 ал.1 т.2 и чл. 157 , ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27, 
ал.4 от ЗМСМА ОбС Струмяни прекратява дейността на общинска  фирм “Малеш” ЕООД . 
   2.На основание чл.137 ал.1 т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от ЗМСМА 
ОбС Струмяни освобождава инж. Анна Дрекова от длъжността управител на общинска  фирма  “Малеш” 
ЕООД.  
 3.1 На основание чл.156 и чл.266 от Търговския Закон  във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от 
ЗМСМА, ОбС Струмяни открива производство по ликвидация на общинска  фирм “Малеш” ЕООД. 
    3.2. На основание чл.156 ал.2 от Търговския Закон във връзка с чл.21 ал.1 т.9 и чл.27 ал.4 от ЗМСМА 
ОбС Струмяни избира инж.Анна Дрекова за ликвидатор на“Малеш” ЕООД. 
    3.3.На основание чл.266 ал.2 от Търговския Закон определя три месечен срок в който трябва да се 
извърши ликвидацията. 
       4.ОбС Стрямяни възлага на избрания ликвидатор да впише в търговския регистър на 
Благоевградския окръжен съд по партида на “Малеш” ЕООД  настъпилите промени, да уведоми ТДД 
Благоевград и РУ “Социално осигуряване” за започналата процедура по ликвидация. 
       5.ОбС Струмяни възлага на ликвидатора да състави начален баланс към момента на прекратяване на 
дружеството и доклад, които пояснява баланса и да го внесе за приемане в ОбС Струмяни. 
       6.На основание чл.266 ал.5 и чл.147 ал.2 от Търговския Закон ОбС Струмяни определя 
възнаграждение на ликвидатора - брутно в размер на 390 лв., което да се изплаща за сметка на 
осребрения актив на “ Малеш ” – ЕООД. 

РЕШЕНИЕ № 110 
Общински съвет Струмяни задължава управителя на общинско дружество ВиК “ Стримон “ ЕООД 
с.Микрево, община Струмяни в шестмесечен срок да осъществи програма за финансово стабилизиране 
на ВиК  “Стримон “  с цел извеждането на дружеството от затрудненото положение в което се намира. В 
програмата основно да бъдат заложени мерки за подобряване на събираемостта, намаляване на разходите 
и извеждането в печалба на дружеството. При невъзможност на ръководството на дружеството на ВиК “ 
Стримон “ ЕООД да осъществи такава оздравителна програма в горепосочения срок ОбС, ще предприеме 
действия за провеждане на процедура за обявяване на конкурс за избор на нов управител, които  да 
осъществи такава програма при същите условия и същата цена на водата. 

РЕШЕНИЕ № 111 
  Общински съвет Струмяни задължава кметовете и кметските наместници на населените места в 
общината, при нужда да осигурят необходимият човешки ресурс за отстраняване на аварийните 
ситуации по водопроводната мрежа , / за сметка на програмата за временна заетост, като същите трябва 
да уведомят с корекционна сметка – Бюрото по труда, за отклонението от преките трудови задължения /. 

РЕШЕНИЕ № 112 
Общински съвет Струмяни приема Наредба №1 за  уреждане поддържането на чистотата, сигурността на 
населените места, осигуряването на условия за спокоен труд и отдих на гражданите и опазване на 
частната, общинската и държавната собственост / на първо четене / с така направените допълнения. 
 Всички  нови предложения за допълнения и промени да постъпят в писмен вид до 28.07.2004 година. 

РЕШЕНИЕ № 113 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие, община Струмяни да кандидатства за финансиране 
пред Социално инвестиционния фонд на МТСП за обект: 
“Ремонтни работи на водохващане и водопровод с.Илинденци”, 
 като общината се ангажира със собствено участие в рамките на 20 % от общите разходи, като 10% са 
финансови средства. 
 

РЕШЕНИЕ № 114 
Общински съвет Струмяни  дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране 
пред Социално инвестиционния фонд на МТСП за обект: 
Изграждане на физкултурен салон към ОУ “Св.св.Паисий Хилендарски”  с.Микрево, 
като общината се ангажира със собствено участие в рамките на 20 % от общите разходи, като 10% са 
финансови средства. 
 

РЕШЕНИЕ № 115 
 
Общински съвит Струмяни предлага  на Администрацията на Президента на Републиката,  да бъде 
удовлетворена молбата на Катя Христова Ралкова от с.Микрево, община Струмяни. 
 

РЕШЕНИЕ № 116 
 



 Общински съвет Струмяни  не удовлетворява молбата на  Иван Русев и предлага на г- Русев да внася за  
одобрение  всяка конкретна идея и инициатива за оформление на  Арт център с. Илинденц на границите 
с общинските имоти . 
 

РЕШЕНИЕ № 117 
Общински съвет Струмяни  приема Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет в община Струмяни / на второ четене /. 
Наредбата влиза в сила от 06 август 2004 година. 

РЕШЕНИЕ № 118 
Общински съвет Струмяни приема Наредба №1 за  уреждане поддържането на чистотата, сигурността на 
населените места, осигуряването на условия за спокоен труд и отдих на гражданите и опазване на 
частната, общинската и държавната собственост / на второ четене / 
Със следните  допълнения и корекции: 
1.Текста на сега съществуващия чл.4 да придобие следния вид: 
Влизането в административната сграда на община Струмяни, други обществени сгради или такива с 
масово пребиваване на хора се урежда с инструкции за пропускателния режим в съответните сгради, 
утвърдени от Кмета на общината, които са неразделна част от настоящата Наредба. 
2.т.2, ал.5 от чл.10 да придобие следния вид: 
“ Разхождането на кучета и други такива животни “ 
           3.Текста на чл.11, ал.1 да придобие следния вид: 
Всички граждани, ръководители на обществени заведения и предприятия, учреждения, фирми и 
организации да подържат чистотата в и извън сградите в т.ч фасади, тротоари, улици и прилежащи 
зелени площи. 
           4.В чл.15 текстът “ Данъчно бюро “ да бъде заменен с -   общинска администрация. 
           5.От предложение с изх.№08-04342 от 06.07.2004г., касаещо промени в Наредба №1 да отпаднат 
текстовете на чл.6, ал.15 и чл.6, ал.16. 

РЕШЕНИЕ № 119  
Общински съвет Струмяни приема Наредба за поставянето на временни  преместваеми съоръжения на 
територията на община Струмяни / на първо четене/. 

  РЕШЕНИЕ № 120 
Общински съвет Струмяни утвърждава училищна мрежа за учебната 2004/2005 година. 
 
І.Предучилищни учебни заведения: 
1.ОДЗ “Снежанка” с.Микрево 
1.1. Детска ясла – една група – 16 деца. 
1.2. Детска градина – четири групи – 88 деца. 
 2.ОДЗ “Слънце” с.Струмяни 
2.1. детска ясла – една група – 10 деца. 
2.2. Детска градина – две групи – 34 деца. 
3.ЦДГ “Радост” с.Илинденци 
3.1. Детска градина – две групи – 34 деца. 
 
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на община Струмяни. 
 
   ІІ.Училища: 
1.СОУ “Паисий Хилендарски” с.Микрево 
Клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 2 30 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 2 30 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 2 34 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 2 44 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 29 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 2 34 Чл.5, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 18 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 11 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІХ. 1 18 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
СИП – 4 броя 
Полуинтернатни групи –6 броя. 
 



2.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Струмяни 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 16 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
СИП – 2 броя. 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 
3.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Илинденци 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 14 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
СИП – 2 броя. 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 
4.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Игралище 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
VІ слята паралелка 8 Чл.11, ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ слята паралелка 4 Чл.11, ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
общо 1 12 Чл.11, ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 121 
1.Общински съвет Струмяни дава своето съгласие за създаване на Консултативен съвет по въпросите на 
туризма в община Струмяни, същия да се състои от 12 /дванадесет/ члена, отговарящи на условията по 
Закона на туризма. 
2.Общински съвет Струмяни приема Програма за развитие на туризма в община Струмяни за 2004/2005 
година / на първо четене /. 
3. Общински съвет Струмяни приема Правилника за работа на Консултативния съвет по туризма към 
община Струмяни / на първо четене/ 

РЕШЕНИЕ № 122 
 

1.Общински съвет Струмяни задължава директорите на училищата в с.Микрево, с.Илинденци и 
с.Струмяни - / в часа на класния ръководител / да запознаят учениците с “ Програмата за развитие на 
туризма в община Струмяни”. 
2.Да се организират походи и екскурзии до забележителностите в общината и се създадат клубове по 
екология и туризъм. 
3.До 10 ноември 2004 година директорите на училищата в общината да представят на ОбС Струмяни  
Програма за изпълнение на настоящото решение, с цел възпитаване на родолюбиви чувства и опазване 
на природните и археологически забележителности, на територията на общината. 

РЕШЕНИЕ № 123 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие Община Струмяни да кандидатства по Програма ФАР – 
Икономически и Социално Сближаване по Проекта ВG 0202.02 “Развитие на българския екотуризъм”, с 
проект “ Община Струмяни – екотуризъм и още нещо” 



РЕШЕНИЕ № 124 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства по Програма ФАР 
ТГС България-Гърция, с Проект “Познание за бъдещето, с поглед в миналото”. 

РЕШЕНИЕ №125 
     Общински съвет Струмяни приема информацията за изпълнението на плана по приходите и разходи 
на бюджета за първото полугодие на 2004 г. 
 

РЕШЕНИЕ №126 
Общински съвет Струмяни утвърждава средни месечни брутни работни заплати в държавна дейност 
“Общинска администрация “ и дейностите, финансирани чрез общинския бюджет както следва: 
1.ОбС Струмяни утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “ Общинска администрация “ в размер на 
391,63 лв., считано 01.07.2004 год. 
2.На основание писмо на МОН изх.№9110-7/30.07.2004 год. и ПМС №48/01.03.2004 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция  “ Образование “ в размер на 270,27 лв., считано от 01.07.2004 год. 
3. на основание ПМС №48/01.03.2004 год. утвърждава СМБРЗ във функция  “ Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи “ в размер на 202,46лв., считано от 01.07.2004 год. 
4.На основание писмо на  МФ изх.№ФО – 31/ 15.07.2004 год и ПМС №48/01.03.2004 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция  “Здравеопазване” в размер на 209,80 лв., считано от 01.07.2004 год. 
5.Утвърждава СМБРЗ в държавна дейност  “ Читалища “ в размер на 235,94 лв., считано от 01.07.2004 
год. 

РЕШЕНИЕ №127 
1.ОбС Струмяни делегира право на Кмета на общината със заповед да утвърждава списък на 
длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи: 
- в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност; 
- от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за 
лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати 
от населеното място, в което се намира седалището, предприятието, обекта или района. 
2.ОбС с.Струмяни определя до 70 % компенсиране на транспортните разходи от общинския бюджет. 

РЕШЕНИЕ №128 
 Общински съвет Струмяни приема създаването на Обществен съвет за социално подпомагане на 
територията на община Струмяни. 
Членове:1.Верка Калоянова 
               2.Цончо Лазарски 
               3.Мед.фелдшер - Дияна Гегова 
               4.Страхил Димитров 
               5.Красимира Янева 

РЕШЕНИЕ №129 
1. Общински съвет Струмяни реши да бъде намалена началната тръжна цена на сграда представляваща 
Почивна станция в с. Добри Лаки с 20%. 
2. Общински съвет Струмяни реши да бъде проведен повторен търг за продажбата й при начална тръжна 
цена, съобразно т.1 от настоящето. 

РЕШЕНИЕ №130 
1. Общински съвет Струмяни, на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.чл. 8, 35 от ЗОС, чл. 88 ал.1 т.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 
Струмяни, реши да се продаде чрез търг УПИ (парцел) ХV  в кв. 18 с.Илинденци с площ 689 кв.м. 
2. Общински съвет Струмяни, на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.чл. 8, 35 от ЗОС, чл. 88 ал.1 т.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 
Струмяни, реши да се продаде чрез търг УПИ (парцел) ХVІ в кв. 18 с.Илинденци с площ 678 кв.м. 
3. Общински съвет Струмяни, на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.чл. 8, 35 от ЗОС, чл. 88 ал.1 т.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 
Струмяни, реши да се продаде чрез търг УПИ (парцел) V в кв. 36 с.Струмяни с площ 544 кв.м. 
4. Общински съвет възлага на кмета на община Струмяни да разпореди изготвянето на пазарна оценка на 
гореизброените имоти – частна общинска собственост, която да служи за начална тръжна цена и да  
организира провеждането на търговете в съответствие с нормативната уредба. 

РЕШЕНИЕ №131 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Васил  Атанасов Димитров Управител на “ ВиК 
– Стримон”  ЕООД.  

РЕШЕНИЕ №132 
Общински съвет Струмяни не одобрява  заплащането на пътните разходи на служителите към ДВРП 
с.Раздол , тъй като подобни разходи не са заложени в бюджета за 2004 год. За следващата бюджетна 



година препоръчваме да бъдат заложени пътни разходи на служителите към ДВРП с.Раздол и да започне 
тяхното изплащане.  

РЕШЕНИЕ №133 
1.Общински съвет Струмяни отменя свое Решение№120 от Протокол №12/06.08.2004 год. в частта му за 
ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Игралище. 
2. Общински съвет Струмяни приема училищната мрежа за ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с.Игралище. 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
VІ една 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 

Решение №134 
1.Общински съвет Струмяни отменя свое Решение №109/23.07.2004 г. в частта му  точка 3.2 и точка 3.3; 
2. Общински съвет Струмяни не освобождава  от отговорност инж.Анна Дрекова за времето от 
избирането и за управител на “Малеш-2001” ЕООД, до датата на сдаване на документите; 
3. Инж. Анна Дрекова да сдаде печата, документите, спесимента в банки и друга налична документация 
на счетоводителя на фирмата г-жа Верка Атанасова в три дневен срок; 
4.Общински съвет Струмяни задължава инж.Анна Дрекова да представи цялата документация по 
осъществените до момента сделки с имуществото на дружеството, включително и документацията за 
превод на средства по програми на Министерството на земеделието и горите и Министерството но труда 
и социалната политика. 
5.Общински съвет Струмяни упълномощава г-жа Верка Атанасова-счетоводител в “Малеш-2001” ЕООД 
да изпълнява функциите по ръководене на дружеството до избиране на ликвидатор, без да осъществява 
сделки; 
6.МОЛ на “Малеш-2001” ЕООД заедно с МОЛ на Общинска администрация и представител на РПУ да 
съберат и приемат с Приемо-предавателен протокол  наличното имущество. Комисията да възложи, чрез 
протокол за отговорно пазене съхранението на имуществото в охраняваната зона на фирма “Драки” 
с.Микрево. 
7.Общински съвет Струмяни упълномощава Кмета на община Струмяни да сезира прокуратурата за 
редовността на сделката с багера; 
 

Решение №135 
      1.Общински съвет Струмяни възлага на ликвидатора на Общинска фирма "Струстрой"-ЕООД да 
наеме вещо лице за оценител, които да направи актуална пазарна цена за наличното имущество и цените 
да се коригират в главната книга на фирмата. 
     2.За наличното имущество на фирмата да се сезира прокуратурата за предприемане на законови мерки 
по установяване отговорността на материално отговорното лице. 
     3.Възлага на ликвидатора на Общинска фирма "Струстрой"-ЕООД да приключи процедурата по 
ликвидацията и да заличи от регистрите на фирменото отделение на окръжен съд Благоевград ТД 
"Струстрой"-ЕООД с.Микрево, след като представи отчет и баланс на ликвидатора за прекратяване на 
дейността до 22.10.2004год. 

Решение №136 
         1. Общински съвет Струмяни задължава Управителя на общинска фирма ВиК "Стримон" ЕООД до 
края на 30 октомври 2004 год. да представи оздравителна програма за общинската фирма в писмен вид. 
         2.Оздравителната програма да се разгласи сред населението на община Струмяни. 

Решение №137 
     1. Продажба на имот частна общинска собственост №215 на община Струмяни.Същия имот граничи с 
кварталите 25,29,30,31 и 23 от регулационния план с.Микрево, с площ 390 кв.м. 
    2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да направи пазарна оценка и реализира 
конкурс в срок 20 дни от приемане на решението. 

Решение №138 
 Общински съвет Струмяни приема  "Програмата за развитие на туризма в община Струмяни 2004-
2007г."  / на второ четене /. 

Решение №139 
Общински съвет Струмяни приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни: 
1.Към чл.33 от НОАМТЦУ  ( технически услуги), създава нова ал.11 - за издаване на акт за узаконяване - 
20 лева; 
2.Поради допусната техническа грешка, с което двете алинеи /чл.15 и чл.18, ал.8/ от наредбата си 
противоречат, ОбС Струмяни заличава: в чл.18, ал.8 от раздел I, глава Втора - текста "на месец"; 

Решение №140 



1. Общински съвет Струмяни одобрява членството и съвместната работа на община Струмяни със Съюза 
за стопанската инициатива. 
2.Общински съвет Струмяни упълномощава Кмета на общината да внесе заявление и регистрационна 
карта в Съюза за стопанска инициатива.  

Решение №141 
Общински съвет Струмяни приема Наредбата за поставянето на временни преместваеми съоръжения на 
територията на община Струмяни /на второ  четене/ със следните корекции: 
-Чл.2, ал.1 да се добави съюза "с" след свързана. 
-Чл.2, ал.2 да се коригира техническата грешка  на думата "пречи" 
-Чл.2, ал.4 да добие следният вид:" Преместваемите съоражения се поставят на база утвърдени от ОбС 
схеми и с разрешение на главния архитект на общината при спазване на градоустройствените 
архитектурно-художествени, инженерно технически и санитарно-хигиените норми и изисквания за 
формиране на благоприятна жизнена среда. " 
-Чл.4 да добие следният вит : За ползване на общински терени с цел разполагане на преместваеми 
обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално декоративни 
елементи и средства на външната реклама, надписи, информационни - указателни табели се заплаща 
наем.  
-Чл.5, ал.1, т.1.1 да се допълни след "търговски модул"  - с търговска площ до 20 м2; 
-Чл.5, ал1, т.1.3 да се допълни до 2 м2; 
-Чл.5, ал.1, т.1.4 да се добави до 5 м2; 
-Чл.5, ал.1, т.1.5 да се добави до 1,5 м2; 
-Чл.6, т.6 да се добави - топли и студени закуски; 
-Чл.6, ал.12 да добие следния вид "Услуги от битов и комунален характер"; 
-Чл.16, ал.13 да добие следния вид "Цигари и алкохол"; 
-Чл.16, ал.14. Бързо хранене; 
-Чл.8, т.1 да добие следния вид - "Обекти, непредвидени в одобрените от ОбС и Главния архитект на 
общината схеми". 
-Чл.9, ал.1 да добие следния вид - "Преместваеми съоръжения се разполагат върху терени - публична и 
частна общинска собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз 
основа на схеми, одобрени от Главния архитект  на общината и ОбС Струмяни". 
-Чл.9, ал.3 да се замени “разглеждане” със  " съгласуване в ОЕСУТ" и допълни с  “утвърждаване от 
ОбС”. 
-Чл.9, ал.4 главният архитект на Общината одобрява схемите при спазване на ал.3.  
-Чл.11, ал.1 да придобие следния вид - "За участие в конкурс или търг по чл.10 се подава писмено 
заявление в деловодството на общината. 
-Чл.11, ал.3 да добие следния вид - "За провеждане на конкурса или търга се издава заповед от Кмета на 
общината, след съгласуване с ОбС, с което се определят:" 
-Чл.11, ал.3 да има нова точка 5 - "Броя на членовете в комисията да бъдат  2/3 от ОбС". 
-Чл.17 става ал.1; 
-Чл.16 става ал.2;  
-Чл.17 става ал.3, като думата “тестове” се заменя с “текстове” и след “необходимо” се допълни “да 
бъдат”. 
-Чл.37, ал.1 - минималната такса да бъде 100 лв. 
-Чл.40 Съществуващи обекти, не попадащи в одобрените от Гл.архитект и   съгласувани с ОбС схеми, 
подлежат на премахване в шестмесечен срок.  
§ 1 Наредбата се прилага и за преместваеми обекти, разположени върху територията на Община 
Струмяни и преди приемането й, като собствениците им са длъжни да ги приведат в съответствие  с 
изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от влизането й в сила. 
§ 2 Указанията по прилагането на тази наредба се дават от Главния архитект на Община Струмяни. 
 § 3 Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината. 
§ 4 Настоящата наредба е приета от Общински съвет Струмяни на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ, във 
връзка с чл.22, ал.1 от ЗМСМА, с Решение №141от Протокол на ОбС №15 от 05.11.2004 г. 
§ 5 Наредбата влиза в сила от 1.12.2004г. 

Решение №142 
Общински съвет Струмяни одобрява сформирането на звено за самоохрана към щатно звено на ОбА 
Струмяни. 

Решение №143 
Общински съвет Струмяни реши да бъде направено прихващане на насрещните задължения на ЕТ 
"Росиди-С - Росица Димитрова Симеонова гр.Сандански възлизащи на стойност 837.20 лв. ( осемстотин 



тридесет и седем лева и двадесет стотинки), представляващи два месечни наема на сграда общинска 
собственост, намираща се в с.Микрево, с което договорните отношения с фирмата се прекратяват. 

Решение №144 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Управителния съвет на Сдружението на "ЛРД 
Голак" с.Струмяни. 

Решение №145 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Йордан Иванов Атанасов от с.Илинденци 

Решение №146 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Славка Асенова Чолакова от гр.Сандански 

Решение №147 
       Общински съвет Струмяни приема  “Програма и план на общината за образователна интеграция на 
децата и учениците от ромското малцинство в СОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево”. 
 

Решение №148 
  Общински съвет Струмяни одобрява за финансиране обекти от общинска пътна мрежа през 2005 
година, съгласно приложения Списък – приложение за обекти. 

Решение №149 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства по програма за 
финансиране пред Министерство на регионалното  развитие и благоустройство за следния проект: 
 - Канализация с.Илинденци – изграждане на Главен колектор и довеждащ колектор. 

Решение №150 
 

Общински съвет Струмяни предлага идеите на г-н Димитров и г-н Григоров да бъдат заложени при 
изработването на “Програмата за опазване на околната среда на община Струмяни” и “Програмата за 
управление на отпадъците”. 

Решение №151 
 

Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на община Струмяни да сключи договор с лицензиран 
инвестиционен посредник, който да извърши продажбата на поименни компенсационни  бонове, 
собственост на община Струмяни на стойност 25 296  ( двадесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест  
лева  ). 

Решение №152 
Общински съвет Струмяни връща така предложената оздравителна програма на “ВиК-Стримон” ЕООД 
за преработка  съгласно посочените констатации.  

Решение №153 
         Общински съвет Струмяни не приема отмяната на чл.11, ал.3 “след съгласуване с ОбС” и на чл.11, 
ал.3 т.5 от “Наредбата за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община 
Струмяни”. 

Решение №154 
         Общински съвет Струмяни не приема отмяната на чл.11, ал.3 “след съгласуване с ОбС” и на чл.11, 
ал.3 т.5 от “Наредбата за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община 
Струмяни. 

Решение №155 
      Общински съвет Струмяни реши молбата на Атанас Алексов Христов от с.Илинденци да се 
представи на Дирекция “Социално подпомагане” с.Струмяни за становище и по компетентност за 
удовлетворяване. 

Решение №156 
      Общински съвет Струмяни реши молбата на Ружа Димитрова Димитрова от с.Микрево да се 
представи на Дирекция “Социално подпомагане” с.Струмяни за становище и по компетентност за 
удовлетворяване. 

РЕШЕНИЕ №157 
Общински съвет Струмяни отменя свое Решение №153 и Решение №154 от Протокол №16/26.11.2004г. 

РЕШЕНИЕ №158 
Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение №141 от Протокол №15/05.11.2004г. / с което 
приема Наредба за поставянето на временни преместваеми съоръжения на територията на община 
Струмяни на второ четене / 

РЕШЕНИЕ №159 
Общински съвет Струмяни не приема оспорването на Решение№141 от Протокол №15/15.11.2004г. от 
страна на Кмета на общината. 

РЕШЕНИЕ №160 



Общински съвет Струмяни приема следните промени в “Правилника за организацията и  дейността на 
Общински съвет неговите комисии и взаимоотношението му с Общинска администрация”: 

 Допълнителна ал.4 към чл.17: Председателя на ОбС всяка година прави отчет за дейността на ОбС. 
 Нова ал. 4 към чл. 64 : Обявена сесия на ОбС може да се отложи, ако вносителите на точките в 

дневния ред ги оттеглят. За отлагането съветниците да се уведомят най-малко 20 часа преди заседанието. 
 Чл. 67 ал. 3 да  добие следния вид: Неотложни въпроси се включват в дневния ред с решение на ОбС  

спешно за разглеждане, и без да има становище на  съответната комисия. Ако вносителя не е обезпечил 
материала със становище на компетентни институции, преди разглеждане на точката се обявява 30 
минутна почивка.  През този период съответната  комисията заседава и представя свое становище . 

 Чл. 94 да добие следния вид : Общинските съветници се задължават да преглеждат протокола и да 
искат коригиране на грешки в 3-5 дневен срок от заседанието. Отговорност за достоверността на 
протокола носят Председателя, Зам.председателите и техническият секретар, солидарно с общинските 
съветници присъстващи на сесията. 

 Нова ал.3 към чл.109: Общинският съвет упражнява контрол върху общинските фирми, като: 
1. Задължава управителите на всеки три месеца   да представят  отчет. 
2. Задължава управителите на общинските фирми текущо да информират общинския съвет 
за по значимите мерки които предприемат. 

 Нова ал. 3 към чл.93: Сесиите на ОбС се документират и чрез аудио запис. 
 Нова ал. 3 към чл.132: Кметовете и кметските наместници внасят  в ОбС писмен отчет в края на 

годината  за успехите и проблемите съпътстващи дейността им през отчетния период. Част от тях се 
публикуват в Бюлетина на общината. 
Глава пета “ Поведение на Общинския съветник. Конфликт на интереси” се променя на  “Етични 
правила.Конфликт на интереси” 
 

РЕШЕНИЕ №161 
  Общински съвет Струмяни приема “Програмата за подобряване състоянието на прозрачност и 
откритост в община Струмяни”. 
 

РЕШЕНИЕ №162 
Общински съвет приема “Приемни по населените места – месечен график за 2005 год “ както следва: 
Януари  
14 – с.Микрево / С.Димитров, М.Чинкова / 
21 – с.Струмяни /М.Чинкова / 
28 – с.Илинденци / Ел.Делева, М.Чинкова / 
Февруари 
 4 – с. Игралище и с. Палат / Н.Илиев, В.Калоянова, М.Чинкова / 
11 – с. Добри лаки; Клепало  и с. Раздол / М.Чинкова ,С.Димитров, Ел.Делева, К.Писков, Ив.Харизанов / 
18 – с. Цапарево и с. Гореме / Лю.Митрев, М.Чинкова ,Ев.Станковски, Ив.Харизанов / 
25 – с.Драката / М.Чинкова, К.Писков, Кр.Митрев, Ев.Станковски / 
Март 
4  – с.Никудин и с. Колибите / В.Калоянова, С.Димитров / 
11 – с.Седелец и  с.Махалата / Любен Митрев, Красимир Митрев / 
18 -  с.Каменица и с.Крушица / Н.Илиев, Ел.Делева, М.Чинкова / 
31 – с. Вракуповица и с. Кърпелево / Ев.Станковски, Любен Митрев / 
Април 
14 – с.Микрево / М.Чинкова, С.Димитров, Бл.Григоров / 
21 – с.Струмяни / М.Чинкова / 
28 – с.Илинденци / Ел.Делева, М.Чинкова / 
Май 
13 – с.Микрево  / М.Чинкова, С.Димитров / 
20 – с.Струмяни / М.Чинкова / 
27 – с.Илинденци /Ел.Делева, М.Чинкова / 
Юни  
3 – с.Микрево / М.Чинкова ,С.Димитров, Бл.Григоров / 
10 – с.Струмяни / М.Чинкова / 
17– с.Илинденци / Ел.Делева, М.Чинкова / 
Септември 
 2– с. Игралище и с. Палат /М.Чинкова ,С.Димитров, В.Калоянова, С.Богоев / 
9 – с. Добри лаки; Клепало  и с. Раздол / М.Чинкова, Ел.Делева, К.Писков, Н.Илиев, Ив.Харизанов / 
16 – с. Цапарево и с. Гореме / Ив.Харизанов / 



23 – с.Драката / К.Писков, Кр.Митрев / 
Октомври 
7– с.Никудин и с. Колибите / С.Димитров / 
14 – с.Седелец и  с.Махалата / Н.Илиев / 
21 -  с.Каменица и с.Крушица / Ел.Делева, С.Богоев,  Ев.Станковски / 
28 – с. Вракуповица и с. Кърпелево / Лю.Митрев / 
Ноември 
4 – с.Микрево / М.Чинкова, Бл.Григоров, С.Димитров / 
11 – с.Струмяни / М.Чинкова / 
18 – с.Илинденци / М.Чинкова ,Ел.Делева, Ев.Станковски / 
Декември 
2 – с.Микрево / М.Чинкова ,С.Димитров / 
9 – с.Струмяни / М.Чинкова / 
16 – с.Илинденци / М.Чинкова, Ел.Делева / 

РЕШЕНИЕ №163 
1Общински съвет Струмяни реши да бъде намалена началната тръжна цена на УПИ ХV с 20 %. 
2. Общински съвет Струмяни реши да бъде намалена началната тръжна цена на УПИ ХVI с 20 %. 
3. Да бъде проведен повторен търг за продажбата им при начална тръжна цена, съобразно т.1 и т.2 от 
настоящето. 

РЕШЕНИЕ №164 
 Общински съвет Струмяни предлага по  молбата на Васил Златков от с.Игралище,  да  се събере дарение 
от съветниците и се потърсят спонсори за материалите.  Съветниците ще поемат разходите за транспорта, 
за извозването им до параклиса . 

РЕШЕНИЕ №165 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Аризан Петков от с.Микрево, община 
Струмяни. 

РЕШЕНИЕ №166 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Аница Бележанова от с.Струмяни. 

РЕШЕНИЕ №167 
Общински съвет Струмяни приема: Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за едногодишния 
мандат /14 ноември 2003 – 14 ноември 2004 година/ 

РЕШЕНИЕ №168 
Общински съвет Струмяни приема: Отчет за дейността на Кмета на община Струмяни за едногодишния 
мандат и  отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Струмяни. 

РЕШЕНИЕ №169 
Общински съвет Струмяни определя Комисията за избор на съдебни заседатели за Районен съд – 
гр.Сандански от община Струмяни да бъде от пет члена. 

РЕШЕНИЕ №170 
Общински съвет Струмяни определя Комисията за избор на съдебни заседатели за Районен съд – 
гр.Сандански от община Струмяни да бъде в следния състав:  
 1.Верка Калоянова 
 2.д-р Евгени Станковски 
 3.Красимир Митрев 
 4.Кирил Писков 
 5.Страхил Димитров 

Решение №171 
Общински съвет Струмяни избира за Районен съд – гр.Санданси от община Струмяни следните съдебни 
заседатели: 
 
1. Илия Андонов Дончев                                                  
с.Микрево, общ.Струмяни 
2. Теменужка Величкова Тайлянова  
с.Микрево, общ.Струмяни 
3. Герасим Иванов Яневски 
с.Микрево, общ.Струмяни 
4.Маргарита Симеонова Маламова-Тодорова 
 с.Струмяни, общ.Струмяни 
5. Ангел Георгиев Хаджиев  
с. Илинденци, общ.Струмяни 
6.Василка Цончева Стоянова 



 с.Микрево, общ.Струмяни 
7.Златка Методиева Яневска 
с.Микрево, общ.Струмяни 
8. Красимира Костадинова Янева  
с.Микрево, общ.Струмяни 
9.Христина Иванова Чорбаджийска 
с.Микрево, общ.Струмяни 
10. Величка Огнянова Стоянова 
с. Илинденци, общ.Струмяни 

Решение №172 
  1.Общински съвет Струмяни приема да се събира допълнително “такса водоползуване” – 0,02 лв. към 
Басейнова дирекция и 0,01 лв. към УВЕКС-гр.Сандански на кубик  изразходвана вода.  
          2.Общински съвет Струмяни задължава Управителя на общинско дружество “ВиК – Стримон”  
ЕООД с.Микрево до 31 март 2005год. да покаже положителни резултатати: 
 - 90% събираемост на определените такси; 
 - представяне списък на длъжниците; 
 - погасяване на част от задълженията и представяне на погасителен план; 
 - в случаи на неизпълнение Общински съвет ще обяви конкурс за Управител на фирмата; 
3.Общински съвет Струмяни задължава Управителя на общинско дружество “ВиК – Стримон”  ЕООД 
с.Микрево до 7 февруари 2005год. да представи за одобрение в Общински съвет структура и поименно 
щатно разписание. 
4. Общински съвет Струмяни задължава Управителя на общинско дружество “ВиК – Стримон”  ЕООД 
с.Микрево до 28 февруари 2005год да представи отчет за месец януари и  февруари, а до 31.03.2005г. 
отчет за месец март. 

Решение №173 
Общински съвет Струмяни приема актуализация в приходната и разходната част на бюджета на 
общината за 2004 год., както следва: 
 І. Приходна част 
1. Увеличение на субсидията от РБ             - 78 899 лв. 
 В т.ч. Обща изравнителна субсидия      - 78 899 лв. 
 ІІ. Разходна част 
Увеличението в разходната част да се отрази в следните функции и параграфи: 
1. Функция “Образование” – 23 630 лв 
 - Дейност “Целодневни детски градини”:  
          - § 1011- Храна                                  –   7 230 лв. 
          - § 1016- Вода, горива и ел.енергия – 16 400 лв. 
ІІ. Функция “Жилищно строителство и БКС”- 30 624 лв 
 - Дейност “Осветление на улици и площади” 
 - § 1016 – Вода, горива и ел.енергия – 29 188 лв. 
 - Дейност “Водоснабдяване и канализация” 
 - § 1030- Текущ ремонт – 1436 лв. 
ІІІ. Функция “Икономически дейности и услуги”- 2 980 лв 
 - Дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” 
 - § 1030 – Текущ ремонт – 2980 лв. 
ІV. Функция “Изпълнителни и законодателни органи”- 20 374 лв 
 - Дейност “Общинска администрация” 
 - § 1015 – Материали – 4005 лв. 
 - § 1016 – Вода, горива и ел.енергия – 14 867 лв. 
 - § 1020 – Разходи за външни услуги – 789 лв. 
 - § 1098 – Други разходи, некласиф. в др. парагр. – 713 лв  
V. Функция “Социално осигуряване и подпомагане”- 1 291 лв 
 - Дейност “Домашен социален патронаж” 
 - § 1015 – Материали – 19 лв. 
 - § 1011 – Храна – 1116 лв. 
 - § 1016 – Вода, горива и ел.енергия – 156 лв. 

Решение №174 
    
Общински съвет Струмяни приема актуализация в разходната част на бюджета на Общината за 2004 год 
I. От дейност “Общинска администрация”-дофинансиране с общински приходи – минус 29 938 лв. 
II. В дейност “Общинска администрация”- издръжка плюс 29 938 лв. 



Приложение -  съгласно справката. 
 

С П Р А В К А   
За 

Актуализация на бюджета на община Струмяни за 2004 год. по разходни функции 
            І. Изпълнителни и законодателни органи 
 1. Общинска администрация – дофинансиране със собствени приходи 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
0100 Заплати 57988 30798 -27190 
0101 Запл. на персонал по труд.правоотнош.  57988 30798 -27190 
0200 Др.възн.и плащ.за перс. 1000 5999 +4999 
0202 За п-л по извънтр.пр. 1000 5999 +4999 
0300 Осиг.вноски за ДОО 12266 8428 -3838 
0500 Здр.-осиг.вн. от работд. 5173 1510 -3663 
0700 Вноски за ДЗПО 445 199 -246 
 Всичко разходи 76872 46934 -29938 
 
 2. Общинска администрация – издръжка 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
1015 Материали 9405 24374 +14969 
1020 Други разходи за външни услуги 12277 27246 +14969 
 Всичко разходи 21682 51620 +29938 

Решение №175 
Общински съвет Струмяни приема  актуализация в приходната и разходната част на бюджета на 
Общината за 2004 год 
I.Приходна част 
1.Увеличаване на собствените приходи        + 3 667 
Всичко приходи по бюджета                       + 3 667 
 
II. Разходна част 
1. Функция “Общи държавни служби”            + 3 667 
Всичко разходи по бюджета                        + 3 667 

С П Р А В К А  № 1 
За актуализация на приходите за бюджетната 2004 год. 

 
§ Наименование на параграфа Било лв Става лв Корекция +, -

лв 
І. Собствени приходи    
1. Имуществени данъци    
1301 Данък върху недвижими имоти 13500 8517 -4983 
1303 Данък в.прев.средства 18000 11512 -6488 
1304 Дан.на прид.им. по дар. 9000 3994 -5006 
1305 Пътен данък 17500 9522 -7978 
1300 Всичко 58000 33545 -24455 
2. Неданъчни приходи    
2405 Прих. от наеми на имущ. 12000 9292 -2708 
2406 Прих.от наеми на земя 22572 14893 -7679 
2408 Прих.от лихви по банк.см. 100 127 +27 
2400 Всичко 34672 24312 -10360 
2701 За полз.на д.градини 18260 16593 -1667 
2702 За полз.на д.ясли 5800 5113 -687 
2704 За ползване на ДСП 17885 17546 -339 
2705 За полз.на пазари,търж. 1200 578 -622 
2707 За битови отпадъци 36750 37025 +275 
2710 За техн. услуги 5000 3459 -1541 



2711 За нот.зав.и адм.услуги 8400 10294 +1894 
2716 Туристическа такса  281 +281 
2729 Други местни такси 2200 9496 +7296 
2700 Всичко 95495 100385 +4890 
2802 Глоби,санкции и неуст. 4000 61254 +57254 
2800 Всичко 4000 61254 +57254 
3619 Др.нед.приходи 129467 125833 -3634 
3600 Всичко 129467 125833 -3634 
4002 Прих. от прод.на ДМА 33212 10619 -22593 
4003 Прих.от прод. на НМА  2418 +2418 
4004 Прих.от прод.на земя 32174 32321 +147 
4000 Всичко 65386 45358 -20028 
 Всичко недан.приходи  329020 357142 -28122 
 Всичко собств.приходи 387020 390687 +3667 
ІІІ. Субсидии от РБ 1792272 1792272  
 В т. ч. обща допълваща субсидия 1268646 1268646  
 В т.ч.обща изравнителна субсидия 167386 167386  
 В т.ч.за кап.разходи 72000 72000  
 Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 284240 284240  
ІV. Трансфери 405568 405568  
 В т.ч. по програми за врем.заетост 239819 239819  
 В т.ч.  за избори 2411 2411  
 В т.ч.Зимно поддържане 48200 48200  
 В т.ч.Четвъртокласна пътна мрежа 110000 110000  
 В т.ч. за учебни помагала 962 962  
 Фонд РПИ 4176 4176  
 Всичко приходи по бюджета 2588527 2588527  
 

С П Р А В К А  № 2 
За 

 Актуализация на бюджета на община Струмяни за 2004 год. по приходни функции. 
1Общинска администрация - издръжка 
§ Наименование на параграфа Било лв Става лв Корекция +, -

лв 
1020 Други разходи за външни услуги 27246 30913 +3667 
 Всичко разходи 27246 30913 +3667 

 
Решение №176 

            1. Общински съвет Струмяни реши да бъде започната процедура по обявяване на "Малеш - 
2001"ЕООД в несъстоятелност, чрез сезиране на Окръжен съд Благоевград  
2. Общински съвет Струмяни делегира правата си на принципал на Кмета на община Струмяни – 
Валентин Чиликов, който да подпише и внесе в Благоевградски окръжен съд молба за обявяване  на 
"Малеш - 2001"ЕООД в несъстоятелност. 

Решение №177 
            1. Общински съвет Струмяни предоставя за срок от три години  безвъзмездно право на ползване  
на Национална Служба “Гранична полиция” – към РГС Кюстендил, върху следната общинска 
собственост: 
- стая 15 кв. м., намираща се в сграда на Здравна служба на с. Игралище,  представляваща частна 
общинска собственост. 
- стая 14 кв. м., намираща се в сградата на кметство с. Никудин, представляваща публична общинска 
собственост. 
- стая 25 кв. м., намираща се в училището на с.Добри Лаки, представляваща публична общинска 
собственост. 

Решение №178 
1. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината в изпълнение на Наредба № 2 на 
Министерство на транспорта от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортните 
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили да 
организира провеждането на конкурса за реализиране на транспортната схема и маршрутните 
разписания, съгласно Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 



 2.Общински съвет утвърждава критерии за оценка и критерия за класиране на кандидатите в 
конкурса за възлагане на автобусни линии,  както следва: 
 2.1. Екологичност  на превозните средства; 
 2.2. Техническа характеристика и възраст на автобусите;  
 2.3. Традиционен превозвач за община Струмяни; 
 2.4. Цена на билета и обосновка за образуването й; 
 2.5. Състояние на сервизната база /собствена или договорена/; наличие на гаражна обезпеченост; 
 2.6. Оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица; 
 2.7. Социални облекчения; 
 3. Общински съвет Струмяни определя оценката по отвъртените критерии да се извършва по 
точкова система и относителна процентна тежест на критерия както следва:   
              

НАИМЕНОВАНИЕ ТОЧКИ ТЕЖЕСТ НА 
КРИТЕРИЯ 

Екологичност От1 до 6 5 % 
Техническа характеристика и възраст на автобусите; От 1 до 6 20 % 
Традиционен превозвач за община Струмяни; От1 до 6 20 % 
Цена на билета и обосновка за образуването й; От1 до 6 25 % 
Състояние на сервизната база /собствена или договорена/; 
наличие на гаражна обезпеченост; 

От1 до6 15 % 

 Оборудване на превозните средства за превоз на трудно 
подвижни лица; 

От 1 до 6 5 % 

Социални облекчения; От 1 до 6 10 % 
 4. За класиран ще се счита кандидата получил най – висока комплексна оценка. 
            5. Общински съвет Струмяни определя състава на комисията, която да проведе конкурса и оцени 
постъпилите предложения: 
-Правоспособен  юрист; 
-Транспортен специалист; 
-Представител на Изпълнителна агенция автомобилна администрация; 
-Представител на КАТ; 
-Представител на ТДД; 
-Представител на ОбС; 
-Икономист. 

Решение №179 
Общински съвет Струмяни приема изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  / на първо четене /., както следва: 
Всички предложения за корекции и допълнения да постъпят  в писмен вид в  Общински съвет в 
петнадесет дневен срок от вземането на това решение.  
*  Към чл. 3 се създава нова ал. 4 със следният текст: 
Ал. (4). - Нова: В собственост на Общината преминават имотите и вещите на търговските дружества с 
Общинско участие, след ликвидацията им. 
*  Към чл. 7 се създават  нови ал.1, ал.2 и ал.3 със следния текст: 
Нова ал.(1).  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на 
общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. 
 Нова ал. (2). Кметът на общината управлява имотите предназначени за осъществяване функциите на 
общински съвет и общинска администрация. 
Нова ал(3). Публичната общинска собственост предназначена за осъществяване на функциите за 
кметствата се управлява от Кмета на съответното кметство. 
Ал. (2) става ал. 4 / преномерира се / 
/2 - 4/ Поддържането и ремонтите на имотите – публична общинска собственост, се извършва от лица, 
които ги управляват в рамките на предвидените в бюджета на общината средства от специализираните 
предприятия и юридически лица на общинска бюджетна издръжка. 
 *  Текста на  чл.8 (1)  се изменя както следва: 
Нов чл. 8, ал. 1 Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите подлежащи 
на концесиониране, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 /пет/ 
годин, след решение на Общински съвет.  
*  Отменя се  ал.2 от чл.8. 
*  Създава се нова ал. 2 на чл. 9 със следния текста: 
Нова ал.2 Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 



безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 
териториални структури. 
Ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал.3 и ал. 4 
/2- 3/ Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, 
различна от общинския бюджет осъществяват управлението на публичната общинска собственост от 
свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба; 
/3 - 4/ Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на издръжка на общинския 
бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените за 
това бюджетни средства. Управлението може да бъде осъществено и с други средства, съгласувано с 
Кмета на общината; 
*   Да отпадне ал. 1 от чл. 10 на сега  действащата Наредба 
 * Ал.2 на чл. 10 от действащата Наредба да стане ал. 1 със следното допълнение: след края на 
изречението да се добави " след решение на общински съвет", 
 /2 - 1/ Търговете или конкурсите за отдаване под наем на имоти или части от тях – публична 
общинска собственост, се провеждат по реда на Глава V от Наредбата, след решение на Общински 
съвет; 
* Ал. 3 на чл. 10 става ал. 2 
/3 - 2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината сключва договор за наем. 
*  Създава се нова ал. 3 на чл. 10, както следва: 
Нова ал. 3:  Предоставените имоти и вещи не могат да се преостъпват за ползване, да се ползват 
съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите 
предвидини в закон. 
 * Отменят се всички членове на Раздел ІІ   / чл.11 - чл. 24 / 
* Тектът на чл. 28 /1/ се изменя по следния начин: 
Ал. (1). С решение на Общински съвет могат да се отдават под наем свободни нежилищни помещения - 
частна общинска собственост, без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена полза. 
 * Да отпаднат  текстовете на ал.2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 28 от Раздел ІІІ 
  * Към чл. 30 се създава нова ал.4 със следният текст: 
Ал. (4).  Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си 
към общината, произтичащи от ползване на дуги общински имоти. 
   * Текстът на чл. 32 (1)  се изменя, както следва: 
Чл. 32 (1).  "Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти – частна 
общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, не може да бъде по-дълъг от 10 / десет / 
години. 
  * Създава се нов чл. 34а със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 34а /1/ Безстопанствен имот се установява от комисия определена с Заповед на Кмета на Общината в, 
която влизат представетели на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 
"и дирекция "Околна среда благоустрояване и градоустройство". 
  /2/ Кметът на Общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа 
мероприятията, които трябва да се проведът за привеждането му в състояние да бъде използван по 
предназначение.  
 (3). Завладеният безстопанстен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния 
вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба по чл. 45а от Закона за общинската 
собственост.    * В чл. 49 ал. 1 се добавят нови точки 7, 8 и 9, както следва: 
 7. учредяване право на строеж , надстрояване и пристрояване – възмездно или  безвъзмездно; 
 8. дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;  
 9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройството на територията; 
* Към чл. 53 се създава /нова/ ал. 2 със следният текст: 
Ал. (2) При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни 
разноски в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ. 
  * Създава се нов чл. 54а със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54а Ал. (1.) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост се извършва след 
решение на общински съвет, чрез търг или конкурс от Кмета на общината. 
Ал. (2).  Въз основата на резултатите от търга или конкурса Кмета на общината издава заповед и сключва 
договор. 
   * Създава се нов чл. 54 б със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54б Ал.(1). Продажбата на имоти частна общинска собственост се извършва от Кмета на общината, 
без търг или конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда 
върху общинска земя. 



Ал.(2). Лицата по ал. 1 могат да подадат молба за придобиване правото на собственост върху общинската 
земя до Кмета на общината. Молбата се придружава със съответното разрешение за строеж. 
Ал.(3). Правата по ал. 1 имат и  лицата придобили право на строеж върху общинска земя за построяване 
на жилищна, вилна или друг вид сграда. 
Ал.(4).  Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи се определя: 
1. По реда на Постановление № 235 от 1996 г. на Министерски съвет за имотите, върху които лицата са 
придобили право на строеж до 13.07.1991 г. 
2. За всички останали случаи по пазарна цена. 
Ал.(5). Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата се 
предвижда ново застрояване върху имота, надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в 
цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж въру разликата между 
реализираното застрояване и предвиденото по подробен устройствен план. Главния архитект на 
общината изготвя становище за реализираното и предвиденото застрояване. 
Ал.(6). В случаите, когато липсва застроителен план в цената на земята се включва и пазарната стойност 
на правото на строеж върху разликата между реализираното и максимално възможното застрояване, 
съгласно застроителните правила и норми за Устройство на територията. Главният архитект на общината 
изготвя становището за реализираното и максимално допустимото застрояване. 
Ал.(7). Продажбата се извършва от Кмета на общината с издаване на заповед и сключване на  договор. 
    * Създава се нов чл. 54в със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54в Ал.(1). Предварителният и окончателениат  договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за 
устройството на територията се сключват по пазарни цени от Кмета на общината.  
Ал.(2). Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет. 
Ал.(3). Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за 
създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основата на проект за изменение на действащия 
подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6. 
Ал.(4). В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след 
сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота – общинска 
собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния 
договор. 
Ал.(5). В случай, че Експертния съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на територията установи, че 
проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на 
общината за изменение на предварителния договор. 
Ал. (6). Окончателния договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на 
подробвния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на 
окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите 
суми за периода на забава. 
Ал. (7). Окончателният договор се вписва от съдията по вписвания по местонахождение на имота.  
* Създава се нов чл.54 г със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54г Ал. (1). Продажба на недвижим имот – частна  общинска собсвеност може да се извърши без 
търг или конкурс след решение на общински съвет по предложение на Българската агенция за 
инвестиции на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.  
Ал. (2). Продажбата по ал. 1 се извършва по пазарна оценка изготвена от независим лицензиран 
оценител. Въз основа на решението на общински съвет Кметът на общината сключва договор.  
* Текстовете на ал. 1 и  ал. 2 на  чл. 56 се променят както следва: 
Ал. (1). Право на строеж върху имот частна общинска собственост се учредява след решение на 
общински съвет от Кмета на общината, чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в 
сила подробен устройствен план. 
Ал.(2). В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на 
строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда. 
* Към чл. 56 се създават нови алинеи, както следва: 
Ал.(3). Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е 
учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект. 
Ал. (4). Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с 
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, 
ал. 2 на: 
1. граждани с жилищни нужди установен по наредбата по чл.45а, ал. 1 – за строеж на жилищна сграда; 
2. юридически лица от бюджетна издръжка; 
3. религиозни институции регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни 
поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични  религиозни  обреди и служби, 
за храмове и манастири; 



4. други лица, когато това е предвидено в закон 
Ал. (5). Безвъзмездно право на строеж може да се учреди след решение на общински съвет с мнозинство 
две трети от общия брой съветници. 
Ал. (6). Безвъзмездно право на строеж може да се учреди след решение на общински съвет с мнозинство 
повече от половината от общия брой съветници на следните лица; 
1. юридически лица от бюджетна издръжка; 
2. религиозни институции регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни 
поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични  религиозни  обреди и служби, 
за храмове и манастири; 
3. други лица, когато това е предвидено в закон 
Ал. (7). Въз основа на резултатите на търга или конкурса, съответно на решението на общински съвет, 
Кмета на общината издава заповед и сключва договор. 
* Член 58 се разделя на две алинеи. Досегашния текст на чл.58 става ал. 1 и се създава нова ал.2, а 
именно:  
Ал. (1). Правото на надстрояване и пристрояване върху сгради, частна общинска собственост се учредява 
с решение на Общински съвет след проведен търг или конкурс. 
Ал. (2). Право на надстрояване и пристрояване може да се учреди при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от 
ЗОС. 
* Отменят се всички членове на Раздел ІІІ от глава ІV  / чл.64 - чл. 80 / 
* Към §3 от Преходните и заключителните разпоредби от настоящата Наредба се добавя следния 
текст: 
изм. и доп. с решение № ……… от Протокол №  ………/…………2005г.  
* Текста на §6 се изменя както следва: 
Настоящата Наредба влиза в сила в срок от един месец от нейното приемане. 

Решение №180 
 Общински съвет Струмяни реши по жалбата на Мария Иванова Янкова от с.Микрево да бъде 
довършено изграждането на вадата по съществуващото старо трасе – от Ангел Баракова до Йордан 
Станковски /срещу Люба Донева/ с работна ръка по програмата от “Помощи по заетост, като общината 
осигури строителни материали. 

Решение №181 
Общински съвет Струмяни ще предостави на Георги Любенов Стоилков от с.Микрево: прозорец - 
дарение от Страхил Якимов Димитров /общински съветник/ и допълнително ще се потърсят варянти за 
осигуряване на врата. 

Решение №182 
Общински съвет Струмяни  реши Комисията, която ще разглежда молбата на жителите от с.Драката да 
бъде от пет члена. 
 

Решение №183 
Общински съвет Струмяни  реши Комисията, която ще разглежда молбата на жителите от с.Драката да 
бъде в следния състав:  
Г-н Кирил Писков – ВМРО 
инж. Благой Григоров – БЗНС – НС 
инж. Николай Илиев – НДСВ 
Ваня Илиева – Зам.кмет по стопанските дейности 
Г-н Крум Богоев – Кмет на с.Крушиц 

Решение № 184 
Общински съвет Струмяни приема Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на 
територията на Община Струмяни /на първо четене/  със следните корекции : 
Чл.7ал.1  да добие следния вид : След изпълнение на разпоредбите по чл.9, ал.2 и  да отпадне проведен 
конкурс; 
Чл.9 ал.2 да добие следния вид: Комисията  проверява достоверността на представените документи и 
предлага редовните кандидати за избор  в ОбС; 
Всички предложения за корекции и допълнения да постъпят  в писмен вид в  Общински съвет в 
едномесечен срок от вземането на това решение. 

Решение № 185 
Общински съвет Струмяни  приема актуализация в разходната част на бюджета на Общината в 
делегираните държавни дейности за 2004 год., както следва: 
Дейност “Общинска администрация” 
Параграф Било, лв. Става, лв.  Корекция 
От § 0101 148317 146469 -1848 



В § 0102 30618 32466 +1848 
От дейност “Общообразователни училища” 
От § 0101 225422 216830 -8592 
От  дейност “Други дейности по образованието” 
От § 0101 9567 9349 -218 
В дейност “Целодневни детски градини 
В § 0101 112025 120835 +8810 
Дейност “Целодневни детски градини” 
От § 0500 5792 3692 -2100 
В § 0300 35555 37655 +2100 
От Дейност “Общообразователни училища” 
От § 0300 75731 73867 -1864 
В дейност “Целодневни детски градини” 
В § 0400 3199 4228 +1029 
В § 0700 843 1678 +835 
От дейност “Общообразователни училища” 
От § 0300 73867 73767 -100 
В дейност “Други дейности по образованието” 
В § 0700 36 136 +100 
Дейност “Общообразователни училища” 
От §1014 3000 0 -3000 
В § 1015 3500 6500 +3000 

Решение № 186 
 

Общински съвет Струмяни приема изразходването на реализираните в края на годината икономии от 
средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 246 197 лв., както следва: 
  

1. Функция “Изпълнителни и законодателни органи” 91501 
В т.ч. по дейности и параграфи  
- Дейност “Общинска администрация”- издръжка 82754 
§1013- Постелен инвентар и облекло 451 
§1015- Материали 12791 
§1016- Вода, горива и енергия 15692 
§1020- Други разходи за външни услуги 24332 
§1040- Платени данъци, мита и такси  3010 
§1051- Командировки в страната 1785 
§1062- Разходи за застраховки 1135 
§1098- Др.разходи некласиф. в др.паргр. и подпарагр. 16379 
§4294- Помощи по решение на ОбС 6939 
§4600- Разходи за членски внос 240 
- Дейност “Общински съвет” 8747 
§0202- Други възнагр. и плащания на персонала 6099 
§0300- Вноски за ДОО 2646 
§0700- Вноски за ДЗПО 2 
ІІ. Функция “Образование” 48572 
- Дейност “Целодневни детски градини”- издръжка 48572 
§1011- Храна 4535 
§1013- Постелен инвентар и облекло 639 
§1015- Материали 7138 
§1016- Вода, горива и енергия 35390 
§1030- Текущ ремонт 870 
ІІІ. Функция “Здравеопазване” 100 
-Дейност “Детски ясли”- издръжка 100 
§1013- Постелен инвентар и облекло 100 
ІV. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи 19678 
- Дейност “Домашен социален патронаж” 16073 
§0101- Заплати на персонал по трудови правоотношения 4755 
§0202- Други възнагр.и плащания за персонал по извънтр.пр. 33 



§0208- Обезщетения 1605 
§0209- Други възнаграждения и плащания 25 
§0300- Вноски за ДОО 1381 
§0500- Здравно-осигурителни вноски 182 
§1011- Храна 5899 
§1016- Вода, горива и енергия 2192 
§1020- Разходи за външни услуги 1 
- Дейност “Програми за временна заетост” 3605 
§1015- Материали 460 
§1098- ДР.разходи некласиф. в др. параграфи и подпарагр. 3145 
V. Функция “Жилищно строителство и БКС” 64199 
- Дейност “В и К” 6470 
§1030- Текущ ремонт 2720 
§1098- - ДР.разходи некласиф. в др. параграфи и подпарагр. 2496 
§5100- Основен ремонт 1254 
- Дейност “Осветление на улици и площади” 51063 
§1016- Вода, горива и енергия 21753 
§1020- Други разходи за външни услуги 29310 
- Дейност “Озеленяване” 6666 
§0101- Заплати на персонал по трудови правоотношения 2352 
§0202- Други възнагр.и плащания за персонал по извънтр.пр. 391 
§0208- Обезщетения 608 
§0209- Други възнаграждения и плащания 17 
§0300- Вноски за ДОО 674 
§0500- Здравно-осигурителни вноски 120 
§0700- Вноски за ДЗПО 61 
§1015- Материали 364 
§1016- Вода, горива и енергия 2079 
VІ. Функция “Почивно дело, култура и религ.дейности” 1495 
- Дейност “Спортни бази” 1495 
§4301- Субсидии за текуща дейност 1495 
VІІ. Функция “Икономически дейности и услуги” 20652 
- Дейност “Служби и де-сти по поддърж.и ремонт пътища 20266 
§1030- Текущ ремонт 20266 
- Дейност “Други дейности по икономиката” 386 
§0101- Заплати на персонал по трудови правоотношения 292 
§0300- Вноски за ДОО 12 
§0500- Здравно-осигурителни вноски 13 
§0700- Вноски за ДЗПО 69 

 
Решение № 187 

 Общински съвет Струмяни  одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за първото тримесечие на 2004 
год. в размер на 589,78 лв. /петстотин осемдесет и девет 0,78 лв./ 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за първото тримесечие на 2004 

год 
І. Разходи за гориво                                      -589,78 лв. 
                 Разходи за месец януари 
                 - пробег  2293 км.                                – 288,84 лв. 
- пътен лист № 084154/13.01.2004 г. 
- пътен лист № 084156/15.01.2004 г. 
- пътен лист № 084157/16.01.2004 г. 
- пътен лист № 084158/19.01.2004 г. 
- пътен лист № 084169/23.01.2004 г. 
- пътен лист № 084171/27.01.2004 г. 
- пътен лист № 067326/30.01.2004 г. 
                2.Разходи за месец февруари 
- пробег 1280 км.                                  – 156,76 лв. 



 - пътен лист № 067811/03.02.2004 г. 
 - пътен лист № 067832/04.02.2004 г. 
 - пътен лист № 067813/05.02.2004 г. 
 - пътен лист № 067827/25.02.2004 г. 
                3. Разходи за месец март 
      - пробег 1193 км.                                       –144,18 лв. 
   - пътен лист № 716025/22.03.2004 г. 
   - пътен лист № 716028/25.03.2004 г. 
   - пътен лист № 716031/30.03.2004 г. 

Решение № 188 
1. Общински съвет Струмяни  одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за второто 
тримесечие на 2004 год. в размер на 466,07 лв. /четиристотин шестдесет и шест 0,07 лв./     
2. Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра”рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за второто тримесечие на 2004 
год. в размер на 414,55 лв. /четиристотин и четиринадесет 0,55 лв./ 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за второто тримесечие на 
2004г.  
             І. Разходи за командировки                        - 466,07 лв. 
 
  - РКО № 270/20.04.2004 г.                  -  177,00 лв. 
  - РКО № 305/23.04.2004 г.                  – 277,07 лв. 
  - РКО № 401/28.05.2004 г.                  -    12,00 лв. 
   
 ІІ. Разходи за гориво                                      - 414,55 лв. 
 
2. Разходи за месец април 
- пробег 2236 км.                                – 266,03 лв. 
- пътен лист № 675315/01.04.204 г. 
- пътен лист № 675137/05.04.2004 г. 
- пътен лист № 675319/07.04.2004 г. 
- пътен лист № 675320/08.04.2004 г. 
- пътен лист № 675324/15.04.2004 г. 
- пътен лист № 675325/18.04.2004 г. 
- пътен лист № 675327/20.04.2004 г. 
- пътен лист № 675328/23.04.2004 г. 
- пътен лист № 675330/27.04.2004 г. 
- пътен лист № 675332/29.04.2004 г. 
3. Разходи за месец май 
- пробег 438 км.                                  – 57,24 лв. 
 - пътен лист № 019790/03.05.2004 г. 
 - пътен лист № 019792/05.05.2004 г. 
  3. Разходи за месец юни 
  - пробег 700 км.                                       – 91,28 лв. 
   - пътен лист № 502556/03.06.2004 г. 

  Решение № 189 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за третото тримесечие на 2004 
год. в размер на 659,50 лв. /шестотин петдесет и девет 0,50 лв./ 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за третото тримесечие на 

2004г.  
          І. Разходи за гориво                                      - 659,50 лв. 
 
4. Разходи за месец юли 
- пробег 1778 км.                                – 233,47 лв. 
- пътен лист № 501453/07.07.2004 г. 
- пътен лист № 501454/08.07.2004 г. 
- пътен лист № 501460/19.07.2004 г. 
- пътен лист № 501463/22.07.2004 г. 



- пътен лист № 501467/28.07.2004 г. 
-  
5. Разходи за месец август 
- пробег 1388 км.                                  – 187,50 лв. 
 - пътен лист № 501472/05.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501474/07.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501477/11.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501479/18.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501481/77.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501482/18.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501483/19.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501490/26.08.2004 г. 
 - пътен лист № 501491/28.08.2004 г. 
 
  3. Разходи за месец септември 
  - пробег 1774 км.                                       – 238,53 лв. 
   - пътен лист № 501496/07.09.2004 г. 
   - пътен лист № 501498/09.09.2004 г. 
   - пътен лист № 501679/14.09.2004 г. 
   - пътен лист № 501683/20.09.2004 г. 
 
 - пътен лист № 502557/07.06.2004 г. 

Решение № 190 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за четвъртото тримесечие на 
2004 год. в размер на 767,34 / седемстотин шестдесет и седем 0,34 лв./ 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за четвъртото тримесечие на 

2004 год  
 І. Разходи за гориво                                      - 767,34 лв. 
 
6. Разходи за месец октомври 
- пробег 1809 км.                                –253,65 лв. 
- пътен лист № 004812/05.10.2004 г. 
- пътен лист № 004817/13.10.2004 г. 
- пътен лист № 004823/22.10.2004 г. 
- пътен лист № 004825/27.10.2004 г. 
- пътен лист № 0084217/28.10.2004 г. 
7. Разходи за месец ноември 
- пробег 2122 км.                                  –278,83 лв. 
 - пътен лист № 084222/03.11.2004 г. 
 - пътен лист № 084224/05.11.2004 г. 
 - пътен лист № 210253/12.11.2004 г. 
 - пътен лист № 210260/23.11.2004 г. 
 - пътен лист № 210269/29.11.2004 г. 
                        3. Разходи за месец декември 
      - пробег 1933 км.                                       – 234,86 лв. 
   - пътен лист № 173904/06.12.2004 г. 
   - пътен лист № 173909/13.12.2004 г. 
   - пътен лист № 173911/15.12.2004 г. 
   - пътен лист № 173915/21.12.2004 г. 
                                       - пътен лист № 173917/23.12.2004 г. 

Решение № 191 
Общински съвет Струмяни реши точка осем да отпадне  от дневния ред - Промяна предназначението на 
сгради от общинска публична в общинска частна собственост. 

Решение № 192 
Общински съвет Струмяни реши точка първа от дневния ред на следващото заседание да бъде  - Промяна 
предназначението на сгради от общинска публична в общинска частна собственост. 

Решение № 193 



 Общински съвет Струмяни изменя решение № 66 от Протокол №7/30.03.2004г. отнасящо се до 
структурата на Общинска администрация, както следва: 
№ по 
ред 

Звено Брой служители 

І.  ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ 9 
1.  Кмет на община  1 
2. Заместник кмет 2 
2.1. Заместник кмет по стопанските дейности 1 
2.2. Заместник кмет по хуманитарните дейности 1 
3. Кметове на кметства 6 
ІІ.  СЕКРЕТАР 1 
ІІІ.  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 36 
ІІІ.1. Дирекция “Финансово – стопански дейности и управление на собствеността” 11 
ІІІ.2. Дирекция “Канцелария и човешки ресурси” 25 
 Кметски наместници 11 
 Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” 10 
 Отдел “Информационни технологии и сигурност” 3 
ІV.  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 13 
ІV.1. Дирекция “Околна среда, благоустрояване и градоустройство” 7 
ІV.2. Дирекция “Хуманитарни дейности и евроинтеграция” 6 
 

Решение № 194 
 Общински съвет Струмяни реши да бъдат предоставени – един тон въглища и два кубика дърва за 
отопление на семейството на Сталин Джуров  от с.Драката. 

Решение № 195 
Общински съвет Струмяни реши, че: 

1. За ограничаването на посочения парцел, може да съдейства със списък от лицензирани геодезически 
фирми, в чиято компетентност е ограничаването на посочения парцел;  
2. Скица-виза за проектиране ще бъде издадена от главния архитект, след като бъде подаде молба по 
чл.150 от Закона за устройство на територията; 
3. Съдействие за откриване на банкова сметка - Председателя на инициативния комитет да се обърне към 
банка ДСК клон Струмяни, където ще получи указания и условия за откриването и; 

Решение № 196 
Общински съвет Струмяни реши всички кметове и кметски наместници от община Струмяни до 21 март 
2005 година да внесат в Общински съвет писмени становища за деактуване на сградите, които са в 
техните населени места.  

Решение № 197 
Общински съвет Струмяни  приема отчета за изпълнението на бюджета за 2004год. на община Струмяни 
по видове приходи, параграфи и подпараграфи съгласно приложената Справка № 1 за приходите, а 
именно: 
І. Всичко субсидия                                                 - 1 792 272 лв 
 В т.ч.: 
 1. Обща допълваща субсидия                    -   1 268 646 лв 
 2. Обща изравнителна субсидия                -      167 386 лв 
 3. Целева за капитални разходи                -        72 000 лв 
 4. Преотстъпен данък по ЗОДФЛ               -     284 240 лв.  
ІІ. Собствени приходи                                          -     271 220 лв   
 В т.ч.: 
 1. Имуществени данъци                                -      33 545 лв 
 2.Неданъчни приходи                                  -      237 675  лв 
ІІІ. Трансфери                                                        -     425 035 лв      
 В т. ч.: 
 1. Агенция “Пътища”                                   -      48 200 лв 
 2. Програми “От соц.помощи към зает.”    -    239 819 лв. 
 3. Четвъртокласна пътна мрежа                  -       10 000 лв. 
 4. Избори                                                       -          2 411 лв. 
 5. Учебни помагала                                      -             962 лв. 
 6. Фонд “РПИ”                                              -          4 176 лв. 
 7. Трансфер МОСВ                                       -    119 467 лв. 
ІV. Всичко приходи за общината              2 488 527 лв 



 
В приходната част на отчета са включени получените и изразходвани средства по системата СЕБРА за 
ЛКВ в размер на 72 000 лв. 
Изпълнението на бюджета по функции в разходната част е както следва: 
 

№ Ф У Н К Ц И Я 
Касово 

изпълнение 2003 
год., лв 

Касово 
изпълнение 2004 г. 

лв. 
1 Изпълнит. и законод. органи 322706 525634 
2  Отбрана и сигурност 23 071 18610 
3 Образование 580 276 734934 
4 Здравеопазване 28 289 38658 
5 Социално осигуряване и грижи 511 476 602056 
6 Жилищно строителство и БКС  104232 287250 
7 Поч.дело, култура, религ.де-сти 46821 52061 
8. Икономически дейности и услуги 158049 110390 
 Лимитни капитални вложения 200000 72000 
9. Разходи за ДД за сметка на общ.пр 41411 46934 
 Всичко по бюджета 2 016 331 2488527 
 
 Разходите по параграфи и подпараграфи е видно от Приложение – Справка №2. 
 В изпълнението на функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” влизат и 
изплатените целеви средства, получени като трансфер по Програма “От социални помощи към заетост” в 
размер на 239 819 лв. 
 Разходването на получените целеви средства за лимитни капитални вложения по обекти са 
отразени по Приложение- Справка №3. 
 Неразплатените разходи за 2004 год. са в размер на 91208 лв., в т.ч. по параграфи: 
 
 

§ Наименование на параграфа Лева 
1011 Храна 112 
1016 Ел.енергия 7380 
1016 Горива 4637 
1020 Други разходи за външни услуги 69564 
1098 Други разходи 9515 

 Всичко 91208 
Решение № 198 

Общински съвет Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както следва: 
1.1. По прихода                    -  1 970 485 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 1 421 195 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ  - 182 400 лв. 
1.1.1.2. Обща допълваща субсдия      - 1 238 795 лв. 
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 549 290 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Имуществени данъци    - 33 613 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      - 188 877 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия –  178 700 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. дейности – 133 900  лв. 
1.1.2.5. Трансфер за компенсиране на пътния данък – 14 200 лв. 
 
1.2. По разхода              - 1 970 485 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 1 421 195 лв. 
Общински дейности     -    541 317 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 7 973 лв. 
1.2.0. Приема недостиг в общинските дейности в размер на 205 484 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. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2005 год. 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 7000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на ОбС в размер на 3000 лв.;  
1.2.4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения; 
1.2.5. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2005 г., предоставени във вид на помощ за ковчег в 
размер на 50 лв, която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица; 
1.2.6. На основание чл.25, ал.1, т.2 от ПМС №11/19.01.2005г за изпълнение на ДБРБ за 2005 год. 
утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВПР с. Раздол, които имат право на 
транспортни разноски и одобрява бюджетни кредити в размер на 5472 лв. 
1.2.7. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2,3, и ал.2 от ЗОБ, при спазване на общия размер по бюджета и 
разделението му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни предоставя следните правомощия на 
кмета на общината за бюджетната 2005 год.: 
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за 
една бюджетна дейност; 
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една 
бюджетна функция без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; 
1.2.8. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в държавни и 
общински дейности на основание ПМС №48/2004 год., съгласно Приложения № № 7 и 8; 
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; 
1.2.11. При възникване на временен недостиг от средства за финансиране на общинските дейности дава 
право на кмета на общината да поема общински дълг чрез договор за заем с банка или друга финансова 
институция; 
1.2.12. Задължава кмета на общината: 
11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 
11.2. 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; 
11.3. 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 или държавния трансфер на ДДФЛ; 
1.2.13. 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. 
1.2.14. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2005 год.в размер на 133 900 лв по обекти, 
съгласно Приложение № 9; 
1.2.15. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2005 г., съгласно §54  от ПЗР на ЗДБРБ за 
2005 г. в размер на 42 900 лв. по Приложение №10.  

Решение № 199 
1. Общински съвет Струмяни реши да бъде започната процедура по обявяване на "Струмстрой" ЕООД в 
несъстоятелност, чрез сезиране на Окръжен съд Благоевград.  
2. Общински съвет Струмяни делегира правата си на принципал на Кмета на община Струмяни – 
Валентин Чиликов, който да подпише и внесе в Благоевградски окръжен съд молба за обявяване  на 
"Струмстрой" ЕООД в несъстоятелност. 

Решение № 200 
Общински съвет Струмяни дава своето принципно съгласие Кмета на общината да подаде заявление за 
съфинансиране в размер на 40 000 лв. по програма “Красива България” . 

Решение № 201 
Общински съвет Струмяни приема следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и 
дейността на обществен посредник на територията на община Струмяни както следва :  



 чл.7 ал. 1 да добие следния вид : Обществен посредник в общината  се избира от ОбС, след 
проведен подбор на кандидатите по реда на чл. 9 ал.1 и  ал.2. 

 чл. 9 ал.1 да добие следния вид :  Кандидатите се явяват пред комисия по подбор и установяване 
легитимността на представените документи и съответствието им с изискванията на чл.8 ал.1 и ал.2 . 

 чл. 9  ал.2. да добие следния вид : Всеки участник в комисията има право на глас. Комисията 
предлага допуснатите кандидатури за подбор в ОбС. 

 Предлагам чл.10 да се редактира по следния начин, и се оформи като чл.10 ал.1 : Общинският 
съвет избира общественият посредник с тайно гласуване с квалифицирано мнозинство – 2/3 от общия 
брой общински съветници. 

 Предлагам  нова  ал. 2 към чл.10 : При повече от една одобрена кандидатура и неполучени 2/3 
гласове при първо гласуване, на повторно гласуване се подлагат кандидатурите получили най-много 
гласове. 

 Предлагам  нова  ал.3  към чл.10 : При повторно гласуване и неполучени  2/3 гласове от нито 
един от кандидатите се провежда нов избор,  по нова процедура. 

 Нова  ал.3  към чл.10 : Няма избран кандидат при неполучени 2/3 гласове от Общинският съвет. 
 Допълнение към чл. 35 : Финансовите ангажименти относно дейността на обществения 

посредник се подпомагат от бюджета на Общината в отделна функция, в съответствие с изискванията на 
закона за омбусмана и другите нормативни актове от националното и европейско законодателство. 

Решение № 202 
 

Общински съвет Струмяни приема в Правилника за организацията и дейността на обществен посредник 
на територията на Община Струмяни /на второ четене/  следните корекции: 

 
Чл.8, т.3 да добие следния вид: Завършено висше юридическо образование, публична администрация, 
философия, психология, педагогическа специалност, социални дейности; 
 Чл.8, т.4 да придобие следния вид: Стаж по специалността една година; 
 Чл.22, ал.2 да добие следния вид: Органите на местното самоуправление предоставят на 
обществения посредник необходимите сведения и данни  в съответствие със Закона за достъп до 
обществената информация; 
 Чл.30 – отпада, като номерацията в последващите членове се променя; 
 Чл. 32 /от настоящата номерация/, към ал.2 се създава нова точка  6 – Отчет за извършените 
разходи;  

Решение № 203 
Общински съвет Струмяни приема Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на 
територията на Община Струмяни /на второ четене/ със следните корекции: 

 
 чл.7 ал. 1 да добие следния вид : Обществен посредник в общината  се избира от ОбС, след 

проведен подбор на кандидатите по реда на чл. 9 ал.1 и  ал.2. 
 Чл.8, т.3 да добие следния вид: Завършено висше юридическо образование, публична 

администрация, философия, психология, педагогическа специалност, социални дейности; 
 Чл.8, т.4 да придобие следния вид: Стаж по специалността една година; 
 чл. 9 ал.1 да добие следния вид 7  Кандидатите се явяват пред комисия по подбор и установяване 

лигитимността на представените документи и съответствието им с изискванията на чл.8 ал.1 и ал2 . 
 чл. 9  ал.2. да добие следния вид : Всеки учасник в комисията има право на глас. Комисията 

предлага допуснатите кандидатури за подбор в ОбС. 
 Предлагам чл.10 да се редактира по следния начин, и се оформи като чл.10 ал.1 : Общинският 

съвет избира общественият посредник с тайно гласуване с квалифицирано мнозинство – 2/3 от общия 
брой общински съветници. 

 Предлагам  нова  ал. 2 към чл.10 : При повече от една одобрена кандидатура и неполучене 2/3 
гласове при първо гласуване, на повторно гласуване се подлагат кандидатурите получили най-много 
гласове. 

 Предлагам  нова  ал.3  към чл.10 : При повторно гласуване и неполучени  2/3 гласове от нито 
един от кандидатите се провежда нов избор по нова процедура. 

 Нова  ал.3  към чл.10 : Няма избран кандидат при неполучени 2/3 гласове от Общинският съвет. 
 Чл.22, ал.2 да добие следния вид: Органите на местното самоуправление предоставят на 

обществения посредник необходимите сведения и данни  в съответствие със Закона за достъп до 
обществената информация; 

 Чл.30 – отпада, като номерацията в последващите членове се променя; 
 Чл. 32 /от настоящата номерация/, към ал.2 се създава нова точка  6 – Отчет за извършените 

разходи;  



 Допълнение към чл. 35 : Финансовите ангажименти относно дейността на обществения 
посредник се подпомагат от бюджета на Общината в отделна функция, в съответствие с изискванията на 
закона за омбусмана и другите нормативни актове от националното и европейско законодателство. 

Решение № 204 
Общински съвет Струмяни приема  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество  
 / на второ четене /, с корекциите и допълненията направени на първо четене както следва: 
*  Към чл. 3 се създава нова ал. 4 със следният текст: 
Ал. (4). - Нова: В собственост на Общината преминават имотите и вещите на търговските дружества с 
Общинско участие, след ликвидацията им. 
*  Към чл. 7 се създават  нови ал.1, ал.2 и ал.3 със следния текст: 
Нова ал.(1).  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на 
общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. 
 Нова ал. (2). Кметът на общината управлява имотите предназначени за осъществяване функциите на 
общински съвет и общинска администрация. 
Нова ал(3). Публичната общинска собственост предназначена за осъществяване на функциите за 
кметствата се управлява от Кмета на съответното кметство. 
Ал. (2) става ал. 4 / преномерира се / 
/2 - 4/ Поддържането и ремонтите на имотите – публична общинска собственост, се извършва от лица, 
които ги управляват в рамките на предвидените в бюджета на общината средства от специализираните 
предприятия и юридически лица на общинска бюджетна издръжка. 
 *  Текста на  чл.8 (1)  се изменя както следва: 
Нов чл. 8, ал. 1 Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите подлежащи 
на концесиониране, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 /пет/ 
години, след решение на Общински съвет.  
*  Отменя се  ал.2 от чл.8. 
*  Създава се нова ал. 2 на чл. 9 със следния текста: 
Нова ал.2 Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 
безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 
териториални структури. 
Ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал.3 и ал. 4 
/2- 3/ Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на бюджетна издръжка, 
различна от общинския бюджет осъществяват управлението на публичната общинска собственост от 
свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на действащата нормативна уредба; 
/3 - 4/ Ръководителите на организациите или юридическите лица, които са на издръжка на общинския 
бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените за 
това бюджетни средства. Управлението може да бъде осъществено и с други средства, съгласувано с 
Кмета на общината; 
*   Да отпадне ал. 1 от чл. 10 на сега  действащата Наредба 
 * Ал.2 на чл. 10 от действащата Наредба да стане ал. 1 със следното допълнение: след края на 
изречението да се добави " след решение на общински съвет", 
 /2 - 1/ Търговете или конкурсите за отдаване под наем на имоти или части от тях – публична 
общинска собственост, се провеждат по реда на Глава V от Наредбата, след решение на Общински 
съвет; 
* Ал. 3 на чл. 10 става ал. 2 
/3 - 2/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на общината сключва договор за наем. 
*  Създава се нова ал. 3 на чл. 10, както следва: 
Нова ал. 3:  Предоставените имоти и вещи не могат да се преостъпват за ползване, да се ползват 
съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите 
предвидени в закон. 
 * Отменят се всички членове на Раздел ІІ   / чл.11 - чл. 24 / 
* Тектът на чл. 28 /1/ се изменя по следния начин: 
Ал. (1). С решение на Общински съвет могат да се отдават под наем свободни нежилищни помещения - 
частна общинска собственост, без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена полза. 
 * Да отпаднат  текстовете на ал.2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 28 от Раздел ІІІ 
  * Към чл. 30 се създава нова ал.4 със следният текст: 
Ал. (4).  Не се предоставят помещения на организации по ал. 1, ако те не са изпълнили задълженията си 
към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти. 



   * Текстът на чл. 32 (1)  се изменя, както следва: 
Чл. 32 (1).  "Срокът на договорите за отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти – частна 
общинска собственост, независимо от реда на тяхното отдаване, не може да бъде по-дълъг от 10 / десет / 
години. 
  * Създава се нов чл. 34а със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 34а /1/ Безстопанствен имот се установява от комисия определена с Заповед на Кмета на Общината в, 
която влизат представетели на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността 
"и дирекция "Околна среда благоустрояване и градоустройство". 
  /2/ Кметът на Общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа 
мероприятията, които трябва да се проведът за привеждането му в състояние да бъде използван по 
предназначение.  
 (3). Завладеният безстопанстен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния 
вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба по чл. 45а от Закона за общинската 
собственост.    * В чл. 49 ал. 1 се добавят нови точки 7, 8 и 9, както следва: 
 7. учредяване право на строеж , надстрояване и пристрояване – възмездно или  безвъзмездно; 
 8. дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;  
 9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от Закона за устройството на територията; 
* Към чл. 53 се създава /нова/ ал. 2 със следният текст: 
Ал. (2) При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни 
разноски в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ. 
  * Създава се нов чл. 54а със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54а Ал. (1.) Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост се извършва след 
решение на общински съвет, чрез търг или конкурс от Кмета на общината. 
Ал. (2).  Въз основата на резултатите от търга или конкурса Кмета на общината издава заповед и сключва 
договор. 
   * Създава се нов чл. 54 б със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54б Ал.(1). Продажбата на имоти частна общинска собственост се извършва от Кмета на общината, 
без търг или конкурс на физически или юридически лица, собственици на законно построена сграда 
върху общинска земя. 
Ал.(2). Лицата по ал. 1 могат да подадат молба за придобиване правото на собственост върху общинската 
земя до Кмета на общината. Молбата се придружава със съответното разрешение за строеж. 
Ал.(3). Правата по ал. 1 имат и  лицата придобили право на строеж върху общинска земя за построяване 
на жилищна, вилна или друг вид сграда. 
Ал.(4).  Цената, по която се продава собствеността по предходните алинеи се определя: 
1. По реда на Постановление № 235 от 1996 г. на Министерски съвет за имотите, върху които лицата са 
придобили право на строеж до 13.07.1991 г. 
2. За всички останали случаи по пазарна цена. 
Ал.(5). Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на молбата се 
предвижда ново застрояване върху имота, надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в 
цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж въру разликата между 
реализираното застрояване и предвиденото по подробен устройствен план. Главния архитект на 
общината изготвя становище за реализираното и предвиденото застрояване. 
Ал.(6). В случаите, когато липсва застроителен план в цената на земята се включва и пазарната стойност 
на правото на строеж върху разликата между реализираното и максимално възможното застрояване, 
съгласно застроителните правила и норми за Устройство на територията. Главният архитект на общината 
изготвя становището за реализираното и максимално допустимото застрояване. 
Ал.(7). Продажбата се извършва от Кмета на общината с издаване на заповед и сключване на  договор. 
    * Създава се нов чл. 54в със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54в Ал.(1). Предварителният и окончателениат  договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за 
устройството на територията се сключват по пазарни цени от Кмета на общината.  
Ал.(2). Предварителният договор по ал. 1 се сключва след решение на общинския съвет. 
Ал.(3). Предварителният договор по ал. 1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за 
създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на основата на проект за изменение на действащия 
подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал. 4, ал. 5 и ал. 6. 
Ал.(4). В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след 
сключването на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота – общинска 
собственост за създаване на урегулирания поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния 
договор. 



Ал.(5). В случай, че Експертния съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на територията установи, че 
проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до Кмета на 
общината за изменение на предварителния договор. 
Ал. (6). Окончателния договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на изменението на 
подробвния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на 
окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите 
суми за периода на забава. 
Ал. (7). Окончателният договор се вписва от съдията по вписвания по местонахождение на имота.  
* Създава се нов чл.54 г със следните алинеи и текстове към тях: 
Чл. 54г Ал. (1). Продажба на недвижим имот – частна  общинска собсвеност може да се извърши без 
търг или конкурс след решение на общински съвет по предложение на Българската агенция за 
инвестиции на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.  
Ал. (2). Продажбата по ал. 1 се извършва по пазарна оценка изготвена от независим лицензиран 
оценител. Въз основа на решението на общински съвет Кметът на общината сключва договор.  
* Текстовете на ал. 1 и  ал. 2 на  чл. 56 се променят както следва: 
Ал. (1). Право на строеж върху имот частна общинска собственост се учредява след решение на 
общински съвет от Кмета на общината, чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в 
сила подробен устройствен план. 
Ал.(2). В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на 
строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда. 
* Към чл. 56 се създават нови алинеи, както следва: 
Ал.(3). Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е 
учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект. 
Ал. (4). Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с 
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, 
ал. 2 на: 
1. граждани с жилищни нужди установен по наредбата по чл.45а, ал. 1 – за строеж на жилищна сграда; 
2. юридически лица от бюджетна издръжка; 
3. религиозни институции регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни 
поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични  религиозни  обреди и служби, 
за храмове и манастири; 
4. други лица, когато това е предвидено в закон 
Ал. (5). Безвъзмездно право на строеж може да се учреди след решение на общински съвет с мнозинство 
две трети от общия брой съветници. 
Ал. (6). Безвъзмездно право на строеж може да се учреди след решение на общински съвет с мнозинство 
повече от половината от общия брой съветници на следните лица; 
1. юридически лица от бюджетна издръжка; 
2. религиозни институции регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни 
поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични  религиозни  обреди и служби, 
за храмове и манастири; 
3. други лица, когато това е предвидено в закон 
Ал. (7). Въз основа на резултатите на търга или конкурса, съответно на решението на общински съвет, 
Кмета на общината издава заповед и сключва договор. 
* Член 58 се разделя на две алинеи. Досегашния текст на чл.58 става ал. 1 и се създава нова ал.2, а 
именно:  
Ал. (1). Правото на надстрояване и пристрояване върху сгради, частна общинска собственост се учредява 
с решение на Общински съвет след проведен търг или конкурс. 
Ал. (2). Право на надстрояване и пристрояване може да се учреди при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от 
ЗОС. 
* Отменят се всички членове на Раздел ІІІ от глава ІV  / чл.64 - чл. 80 / 
* Към §3 от Преходните и заключителните разпоредби от настоящата Наредба се добавя следния 
текст: 
изм. и доп. с решение № ……… от Протокол №  ………/…………2005г.  
* Текста на §6 се изменя както следва: 
Настоящата Наредба влиза в сила, в срок от един месец от нейното приемане. 

Решение № 205 
        Общински съвет Струмяни приема Наредба за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на 
територията на община Струмяни / на първо четене /. 

Решение № 206 
Общински съвет Струмяни реши: 



1.Сграда за търговски цели находяща се върху УПИ VII кв.49 по РП на с.Микрево от 1966г. да остане 
публична общинска собственост; 
2.Читалище в с.Драката да остане публична общинска собственост; 
3.Детските градини и училища в с.Палат, с.Кърпелево, с.Цапарево, с.Вракуповица, с.Гореме, с.Раздол, 
с.Клепало, с.Добри Лаки, с.Игралище, с.Никудин, с. Седелец, с.Махалата,с.Колибите, с.Велюшец, 
с.Горна Рибница,с.Горна Крушица и с.Каменица – да се обяват от публична общинска в частна общинска 
собственост, без право на продаване. 

Решение № 207 
Общински съвет Струмяни отлага вземането на решение по точката и избира анкетна комисия, която да 
проучи обстойно финансовите разчети за 2004 год и прогнозните за 2005год. Комисията да бъде в състав: 
1.Страхил Димитров – председател 
            2.Мария Чинкова – член 
            3.Евгени Станковски – член 
 4. Красимир Митрев – член 
 5.Елисавета Делева – член 

Решение №208 
ОбС Струмяни приема нова ал.3 към чл.59 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация :  
Чл.59 ал.3:Комисиите могат да препращат молби на гражданите по компетентност до съответните 
институции,  или да се произнасят със становища в отговора си до гражданите,  без да се изисква 
разглеждането им на заседание  в ОбС . 

Решение №209 
ОбС Струмяни приема нова ал.3 към чл.59 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация :  
Нова ал.4 към чл.59: Комисиите  да дават отчет на всеки шест месеца; 

Решение №210 
1.Общински съвет Струмяни определя следните цени за преминаване на комуникациите  на наземната, 
подземната и въздушна инфраструктура през имоти публична общинска собственост: 
 - начална цена – 500.00лв. 
  - цена на линеен метър – 0.60 лв.  

Решение №211 
2.Изпълнителя е длъжен да възстановява пътната, уличната и тротоарната настилка в първоначалния и 
вид; 
3.Контрола по спазване на точка втора е на кметовете на кметства , кметските наместници  и инж. 
незаконно строителство; 

Решение №212 
Общински съвет Струмяни дава право на ръководствата на училищата в Община Струмяни при спазване 
на нормативната база  в рамките на делегирания им бюджет  и спазване на Решение №127 от Протокол 
№13/28.09.2004год. на Общински съвет Струмяни, да предприеме изплащането  на пътните разходи  на 
учителите.  

Решение №213 
Общин с к и  с ъ в е т  С т р ум я н и  у д о с т о я в а  с  п о ч е т н о  г р аж д а н с т в о  н а  о бщин а  
С т р ум я н и  п р оф .  Б о р и с  Г е о р г и е в  Дон е в  о т  с .  Па л а т  з а  п р и н о с  в  р а з в и т и е т о  
н а  в е т е р и н а р н о  –  м е д и ц и н с к а т а  д е й н о с т  в  Р е п у б л и к а  Б ъ л г а р и я ,  п р и н о с  в  
н а у ч н а т а  и  и з с л е д о в а т е л с к а  д е й н о с т  в  о б л а с т т а  н а  ф а рм а ц и я т а  и  
п о п у л я р и з и р а н е  н а  о бщин а  С т р ум я н и .  

Решение №214 
Общин с к и  с ъ в е т  С т р ум я н и  у д о с т о я в а  с  п о ч е т н о  г р аж д а н с т в о  н а  о бщин а  
С т р ум я н и  Йо р д а н  Ан г е л о в  Б о з д а н с к и  о т  с .  С т р ум я н и  з а  п р и н о с  в  о б л а с т т а  
н а  с п о р т а  и  п о п у л я р и з и р а н е  н а  о бщин а  С т р ум я н и .  

Решение №215 
Общин с к и  с ъ в е т  С т р ум я н и  у д о с т о я в а  с  п о ч е т н о  г р аж д а н с т в о  н а  о бщин а  
С т р ум я н и  С ашо  Г е о р г и е в  Ч а н е в  о т  с .  Или н д е н ц и  з а  п р и н о с  в  о б л а с т т а  н а  
с п о р т а  и  п о п у л я р и з и р а н е  н а  о бщин а  С т р ум я н и .  

Решение №216 
Общин с к и  с ъ в е т  С т р ум я н и  у д о с т о я в а  п о см ъ р т н о  с  п о ч е т н о  г р аж д а н с т в о  н а  
о бщин а  С т р ум я н и  Хри с т о  Ко с т а д и н о в  С т о я н о в  о т  с .  Мик р е в о  з а  п р и н о с  в  
с ъ х р а н я в а н е  и  п о п у л я р и з и р а н е  с а м о б и т н о с т т а  н а  м е с т н и я  ф о л к л о р  о т  
Мал еш е в с к а  п л а н и н а  и  п р и н о с  в  п о п у л я р и з и р а н е  н а  о бщин а  С т р ум я н и .  

Решение №217 



1.Общински съвет Струмяни не приема промяна на чл.23, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 
2. ОбС Струмяни не отменя текста на чл.23 ал.3 в същия правилник 
3. Не променя текста в т.2 от решение №9 от Протокол №2 /27.11.03 г. 

  РЕШЕНИЕ № 218 
Общински съвет Струмяни приема Наредба за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на 
територията на община Струмяни 
 /на второ четене /. 

РЕШЕНИЕ № 219 
I.По случай 24 –ти май, да удостоят с грамоти от община Струмяни: 

1.1 Учениците, показали отличен успех в училище; 
1.2  Учители и директори представили достойно учителската  професия от училищата и 
детските градини по определени критерии: 
- Квалификация на учителя. 
- Умение да поднася материала на децата по интересен начин. 
- Участия в мероприятия на училището и общината със свои възпитаници. 
- Умение да работи с родители. 
Директорите на училищата до 5 май да представят предложения по т.1 и т.2 в Комисията по образование, 
култура и вероизповедание към Общински съвет Струмяни, която ще вземе решение по предложените 
кандидатури. 
II.  По случай 24 –ти май, да се обяви конкурс за деца от училищата с награден фонд книги за 
класираните на първите три места. 
 От първи до четвърти клас – съчинение на тема: ”Моето училище” 
 От пети до девети клас – есе “Българската азбука” – нашата виза за Европа 
           Срока за предаване на творбите 10 май. 
         III.Всяко училище и детска градина да изготвят постер, чрез който да запознаят  обществеността с 
постиженията си. Постерите да се поставят на видно място в кметствата на населените места или в 
сградата на общината. 
 Срок 10 май. Отговорник: Директорите на училищата и детските градини. 
 IV. По случай 1-юни, да се обяви конкурс за най-добра рисунка на деца от предучилищните 
заведения на тема “Моето родно село”. Творбите да се представят на изложба в общината или 
читалищата. Победителите да бъдат наградени с играчки или книжки. 

РЕШЕНИЕ № 220 
Общински съвет Струмяни  удостоява с почетно гражданство на община Струмяни доц. Борис Тренчев 
за принос в областта на научната дейност и популяризиране на община Струмяни 

РЕШЕНИЕ № 221 
I . Общински съвет Струмяни изменя т.55 на чл. 48 от Наредбата за определяне и администриране на 
местни такси и цени на услуги, както следва: 
т. 55 – За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес: 
            а) за първи подпис – 3.00 лв. 
            б) за всеки следващ подпис – 1.00 лв. 
Забележка: Таксата по т. 55 се събира еднократно при едновременно удостоверяване на датата и 
подписите, а в противен случай се събира отделно. 
т. 56 (нов текст) – За удостоверяване съдържанието на документи без определен материален интерес 
върху първия екземпляр: 
         а) за първа страница – 3.00 лв. 
         б) за всяка следваща страница – 1.00 лв. 
         в) за останалите екземпляри се таксуват като преписи. 
т. 57. – За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: 
         а) за първа страница – 2.00 лв. 
         б) за всяка следваща страница – 1.00 лв. 
Забележка: Сега съществуващата т. 56 става т. 58. 
II. ОбС Струмяни изменя ал.1 на чл. 23 от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, както следва:  
Лицата, ползващи услуги в системата на ДСП, заплащат месечна такса в размер на съответстващата  
реална издръжка на едно лице. 
Промените влизат в сила от 01.01.2005г. 
III.Общински съвет Струмяни реши: Текста на чл.40 да стане чл.40, ал.1. 
Чл.40 (1) ОбС Струмяни утвърждава базисни цени за продажба на недвижими имоти – частна общинска 
собственост с отстъпено право на строеж, върху които е започнало или завършило строителство в пет 



годишен срок за 1 кв.м., съобразно функционалния тип на населеното място, в които попадат, както 
следва: 
За с. Струмяни – V функционален тип – 1, 00 лв. 
За с. Микрево – V функционален тип – 0,80 лв. 
За с. Илинденци – VІ функционален тип – 0,60 лв. 
За населените места от VІІ и VІІІ функционален тип – 0, 50 лв. 
Към чл. 40 се създава нова ал. (2): 
В случай, че базисната цена е по – ниска от изготвената данъчна оценка продажбата на недвижимия имот 
се извършва по данъчна оценка. 
IV. 4.1. ОбС Струмяни отменя текста на т.39 на чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.   
4.2. ОбС Струмяни допълва чл. 48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Струмяни със следните точки: 
т.39а. Разрешение за поставяне на рекламни пана и табели – 10лв./бр./мес. 
т.39б. Разрешение за поставяне на билбордове – 50лв./бр./мес. 
т.39в. Разрешение за поставяне на транспарант – 20лв./бр./мес. 
V. ОбС Струмяни допълва чл. 48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Струмяни, като създава нова т. 57 със следния текст:  
Изпращане на факс 
- в страната – 0,30 лв./мин. 
- в чужбина: І-ва зона – 0, 50 лв./мин.; ІІ-ра зона – 0,60 лв./мин.; ІІІ-та зона – 0,90 лв./мин.; ІV-та зона – 
1,10 лв./мин.; V-та зона – 1,50 лв./мин. 
 Страните в  международните зони са определени в приложения списък. 
Забележка: Размера на цените е определен на база цени на услуги на БТК - ЕАД, разходите за труд и 
разходи за консумативи. 
VI .ОбС Струмяни допълва чл. 48 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Струмяни, като създава нови т. 59 и т.60, както следва:  
т. 59. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имот – 4.00 лв. 
т.60. Издаване на удостоверение по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък наследство – 3.00 лв. 
VII. Общински съвет Струмяни прие решение № 210 от Протокол № 23/ 05.04.2005г. на ОбС 
Струмяни, да бъде включено като допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни, като т.61 на чл. 48. 

РЕШЕНИЕ № 222 
Общински съвет Струмяни реши: 

1.Определя цена на питейната вода на 1 куб.м за населението  - 0.40 лв.без ДДС 
2.Определя цена на питейната вода за фирми и организации на 1куб.м - 0.60 лв. без ДДС. 

РЕШЕНИЕ № 223 
Общински съвет Струмяни прие цената на водата да се определя за кубик вода без ДДС 

РЕШЕНИЕ № 224 
Общински съвет Струмяни не прие цена на водата  до 20 куб., да бъде  40ст. с ДДС  и над 20 куб. 45 ст. с 
ДДС. 
 

РЕШЕНИЕ № 225 
I. Общински съвет Струмяни реши: 
        1.Определя цена на питейната вода на 1 куб.м за населението  - 0.40 лв.без ДДС 
        2.Определя цена на питейната вода за фирми и организации на 1куб.м - 0.60 лв. без ДДС. 
I I. Общински съвет реши, че ако след три месеца има постъпления в общинска фирма 
 “ ВиК”- Стримон ЕООД ще намали цената на водата. 
 

РЕШЕНИЕ № 226 
Общински съвет Струмяни предлага молбата на Николина Димитрова Трайкова от с. Илинденци, общ. 
Струмяни, обл. Благоевград  да бъде удовлетворена.  

РЕШЕНИЕ № 227 
Общински съвет при от ОДЗ “Снежанка” да бъдат наградени двама учители по случаи 24 ти май. 

РЕШЕНИЕ № 228 
Общински съвет прие: 
Г-жа Христина Чорбаджийска да бъде отличена като учител на годината от ОДЗ “Снежанка” за учебната 
2004/2005 година. 

РЕШЕНИЕ № 229 
Общински съвет Струмяни : 



1. На основание писмо на МФ изх. №ФО-47/26.05.05г. и ПМС №48/01.03.2004г. не  утвърждава СМБРЗ в 
държава дейност “Общинска администрация” в размер на 391, 63 лв., считано от 01.01.2005г. 
2. На основание писмо на МОН изх.№9119-7/28,04,2005год. и ПМС №48/01.03.2004г. не утвърждава 
СМБРЗ във функция “Образование”  в размер на 273,38лв., считано от 01.01.2005г. 
3. На основание писмо на МТСП изх. №9117/3/18.05.2005г. и ПМС №48/01.03.2004г. не  утвърждава 
СМБРЗ във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 222,17 лв., считано от 
01.01.2005г. 
4. На основание писмо на МФ изх. №ФО-29/26.04.2005 год. и ПМС №48/01.03.2004г.  не утвърждава 
СМБРЗ във функция “Здравеопазване”  в размер на 209,80 лв., считано от 01.01.2005год. 
5. На основание писмо на МФ изх № ФО-24/21,04,2005 год. и ПМС№48 на МС от 2004 год. не 
утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Отбрана и сигурност” в размер на 209,94 лв., считано от 
01.01.2005 год. 

РЕШЕНИЕ № 230 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег. № 66-11 АХ за пътувания на Кмета в и извън общината за първото тримесечие на 2005 год. 
в размер на 754,82  /седемстотин петдесет и четири 0,82 лв/ 

СПРАВКА 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за първото тримесечие на 

2005год. 
1. Разходи за гориво       - 754,84 лв. 
 
1. Разходи за месец януари 
 - пробег 2389км.      - 338,33 лв. 
 - пътен лис №173924/11.01.2005г.                           
            - пътен лис №173927/14.01.2005 г. 
            - пътен лис №022186/19.01.2005 г. 
           - пътен лис №022188/21.01.2005 г. 
           - пътен лис №022191/26.01.2005 г. 
           - пътен лис №022194/31.01.2005 г. 
 
2. Разходи за месец февруари 
 - пробег 1480 км.      - 224,24 лв. 
 - пътен лис № 022135/09.02.2005г.                          
- пътен лис № 022139/18.02.2005г.                                      
  - пътен лис № 022146/24.02.2005г. 
- пътен лис № 022148/28.02.2005г. 
 
 
3. Разходи за месец март 
 - пробег 1166 км.      - 192,25 лв. 
 - пътен лис № 022153/09.03.2005г.                           
- пътен лис № 007673/15.03.2005г.                                        
  - пътен лис № 007682/28.03.2005г.   
 

РЕШЕНИЕ № 231 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си Община Струмяни да кандидатства с проект в рамките на 
Програма ФАР – ТГС България – Гърция по Грантова схема “Инициатива за заетост в пограничните 
райони – България – Гърция”. 
 

РЕШЕНИЕ № 232 
Общински съвет  Струмяни  приема “Наредба определяща условията и реда за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Струмяни”   /на първо 
четене/. 
Всички предложения за корекции и допълнения да постъпят  в писмен вид в  Общински съвет в 
едномесечен срок от вземането на това решение. 
 

РЕШЕНИЕ № 233 
Общински съвет Струмяни утвърждава училищна мрежа за учебната 2005/2006 година. 

 



І.Предучилищни учебни заведения: 
1.ОДЗ “Снежанка” с.Микрево 
1.1. Детска ясла – една група – 20 деца. 
1.2. Детска градина – четири групи – 81 деца. 
 2.ОДЗ “Слънце” с.Струмяни 
2.1. детска ясла – една група – 10 деца. 
2.2. Детска градина – две групи – 35 деца. 
3.ЦДГ “Радост” с.Илинденци 
3.1 Детска ясла – една група – 10 деца 
3.2. Детска градина – две групи – 39 деца. 
 
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на община Струмяни. 
 
   ІІ.Училища: 
1.СОУ “Паисий Хилендарски” с.Микрево 
Клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 24 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 2 34 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 20 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 2 40 Чл.4, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 28 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 26 Чл.5, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 28 Чл.5, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 22 Чл.5, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІХ. 1 18 Чл.6, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
Х 1 18 Чл.6, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
СИП – 6 броя 
Полуинтернатни групи –7 броя. 
 
2.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Струмяни 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 11 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
СИП – 3 броя. 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 
3.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Илинденци 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 14 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
СИП – 3 броя. 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 



4.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Игралище 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
VІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
5. Директорите на детските градини и училищата на територията на община Струмяни,  се задължават да 
защитят в РИО – Благоевград,  групите и класовете с броя деца посочени в настоящото решение. 
6. Общински съвет Струмяни определя средна месечна посещаемост за СИП – 12 деца и за 
полуинтернатните групи – 15 деца. 
7.  Директорите на училищата и детските градини на територията на община Струмяни да представят 
информация до 20.09.2005 г. как е започнала учебната година с броя деца по групи  и класове. 
 8. Комисията по образование, култура и вероизповедание и експерта по образование към Общинска 
администрация, да извършват проверки и  да дават текущо информация на Общински съвет за 
извършваните проверки през годината. 
9. Всеки директор на учебно заведение до пето число на следващия месец да подава справка  в Дирекция 
“Социално подпомагане”  и в Общинска  администрация за децата, които не посещават училище. 

РЕШЕНИЕ № 234 
Общински съвет Струмяни възлага на кмета на общината да проведе търг за отдаване под наем на сграда 
със застроена площ от 300 кв.м, първи етаж, находящ се върху УПИ VII, кв. 49 по РП на с. Микрево за 
срок от пет години. 
Забележка: При заявен интерес от юридически или физически лица да бъде информиран Общински 
съвет. 

РЕШЕНИЕ № 235 
Общински съвет Струмяни прие: 

1. На основание писмо на МФ изх. №ФО-47/26.05.05г. и ПМС №48/01.03.2004г. утвърждава СМБРЗ в 
държава дейност “Общинска администрация” в размер на 391, 63 лв., считано от 01.01.2005г. 
2. На основание писмо на МОН изх.№9119-7/28,04,2005год. и ПМС №48/01.03.2004г. утвърждава СМБРЗ 
във функция “Образование”  в размер на 273,38лв., считано от 01.01.2005г. 
3. На основание писмо на МТСП изх. №9117/3/18.05.2005г. и ПМС №48/01.03.2004г. утвърждава СМБРЗ 
във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 222,17 лв., считано от 
01.01.2005г. 
4. На основание писмо на МФ изх. №ФО-29/26.04.2005 год. и ПМС №48/01.03.2004г.   
утвърждава СМБРЗ във функция “Здравеопазване”  в размер на 209,80 лв., считано от 01.01.2005год. 
5. На основание писмо на МФ изх № ФО-24/21,04,2005 год. и ПМС№48 на МС от 2004 год. утвърждава 
СМБРЗ в държавна дейност “Отбрана и сигурност” в размер на 209,94 лв., считано от 01.01.2005 год. 

РЕШЕНИЕ № 236 
 Общински съвет Струмяни изменя решение №193 от Протокол №20/17.02.2005г. отнасящо се до 
структурата на Общинска администрация, както следва: 
 
№ по 
ред 

Звено Брой служители 

І.  ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ 9 
1.  Кмет на община  1 
2. Заместник кмет 2 
2.1. Заместник кмет по стопанските дейности 1 
2.2. Заместник кмет по хуманитарните дейности 1 
3. Кметове на кметства 6 
ІІ.  СЕКРЕТАР 1 
ІІІ.  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 40 
ІІІ.1. Дирекция “Финансово – стопански дейности и управление на собствеността” 11 
ІІІ.2. Дирекция “Канцелария и човешки ресурси” 21 
 Кметски наместници 11 
 Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” 10 
 Отдел “Информационни технологии и сигурност” 8 
ІV.  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 16 
ІV.1. Дирекция “Околна среда, благоустрояване и градоустройство” 7 
ІV.2. Дирекция “Хуманитарни дейности и евроинтеграция” 9 
 

РЕШЕНИЕ № 237 



Общински съвет Струмяни не прие щата на Кметския наместник на с. Връкуповица да бъде съкратен. 
РЕШЕНИЕ № 238 

Общински съвет Струмяни приема и определя  4.98 декара от имот № 14002 /целият с площ 21, 641 дка/, 
землище Илинденци за обезщетение на собствениците  от общински поземлен фонд със земеделска земя. 

РЕШЕНИЕ № 239 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Васил Станков от с. Добри Лаки, община 
Струмяни. 

РЕШЕНИЕ № 240 
Общински съвет  Струмяни  приема към “Наредба определяща условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на 
община Струмяни”   /на втора четене/   следното  допълнение: 
•  Чл.18, ал.5  - Желаещите подават молба с приложена квитанция за платена такса, за 
осъществяване на извозването на небитовите отпадъци по утвърден график от Кмета на общината. 

РЕШЕНИЕ № 241 
 Общински съвет  Струмяни  приема “Наредба определяща условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на 
община Струмяни”   /на втора четене/ . 

РЕШЕНИЕ № 242 
Общински съвет Струмяни приема  изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджет на 
общината, както следва: 
Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. са определени бюджетните 
взаимоотношения на община Струмяни с Републиканския бюджет за финансиране дейностите 
“държавна” и “общинска” отговорност под формата на обща допълваща субсидия, обща изравнителна 
субсидия, трансфер за компенсиране на пътния данък, преотстъпен данък по ЗОДФЛ и целева субсидия 
за капитални разходи с общ размер 1 748 000 лв. / един милион седемстотин четиридесет и осем хиляди 
лв./ 
Планът за собствените приходи е 222 490 лв . 
 На основание чл.35, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет на Р България е 
извършена актуализация на първоначалния бюджет на общината, както следва: 
1. С писмо на МФ № ФО -18 /16.03.2005 г. – 2723  лв.- намалява общата допълваща  субсидия 
2. С писмо на МФ № ФО –19/28.03.2005 г. – 4573 лв.- увеличава общата допълваща субсидия 
3. С писмо на МФ № ФО – 21/07.04.2005 г. – 900 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
4. С писмо на МФ № ФО – 22/15.04.2005 г. – 5978 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
5. С писмо на МФ № ФО – 26/25.04.2005 г. – 2129 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
6. С писмо на МФ № ФО – 30/26.04.2005 г. – 3076 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
7. С писмо на МФ № ФО – 34/29.04.2005 г. – 9787 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
8. С писмо на МФ № ФО – 38/11.05.2005 г. – 199 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
9. С писмо на МФ № ФО – 39/11.05.2005 г. – 11538 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
10. С писмо на МФ № ФО – 42/17.05.2005 г. – 5630 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
11. С писмо на МФ № ФО – 44/17.05.2005 г. – 17226 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
12. С писмо на МФ № ФО – 45/17.05.2005 г. – 5500 лв. – увеличава общата допълваща субсидия 
13. С писмо на МФ № ФО – 45/17.05.2005 г. – 1000 лв. – увеличава целевата субсидия за ЛКВ 
14. С писмо на МФ № 08-00-1011/17.06.2005 г. – 40000 лв. – увеличава целевата субсидия за ЛКВ 
На основание §9, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 год. в бюджета е извършена служебна 
актуализация в размер на фактически получените средства по §61-00 – “Получени трансфери между 
бюджетни сметки”+ - 172 762 лв. /сто седемдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лв./ и по 64-
00 – Получени трансфери от ПУДООС – 94 472 лв. /деветдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет 
и два лв./, както следва: 
1. Зимно поддържане                                                –    34 900 лв. 
2. Програми “От социални помощи към заетост” –   120 917 лв 
3. Избори                                                                   -        7 125 лв. 
4. Агенция РСИКТ                                                   -        3 000 лв. 
5. Трансфер закуски                                                 -        6 820 лв. 
6. Трансфер ПУДООС                                             -       94 472 лв. 
С тези актуализации приходната част на бюджета е следната: 
                                                                                        План                      Отчет 
 І. Субсидия от РБ –                                               1 852 808  лв.       1 001 919 лв. 
  в т.ч. Обща допълваща субсидия -           1 302 608  лв.          659 355  лв. 



                              Обща изравнит. Субсидия 
                              и др.трансфери за местни дейности -    192 900 лв.      135 030 лв. 
     Целева за капитални разходи –               174 900 лв.      107 214 лв. 
      Преотстъпен данък по ЗОДФЛ -            182 400 лв       100 320 лв 
 ІІ. Собствени приходи                                            222 490 лв.      104 901лв. 
 ІІІ. Трансфери от и за бюдж./извънбюдж./          267 234 лв.      267 234  лв. 
 ІV. Финансиране на дефицита/излишъка /               0                – 16 583  лв. 
 
ІV.ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    2 342 532   лв.      1 357 471 лв. 
 
І. Изпълнение  на собствените приходи към 30.06.2005 г.: 
 

 1. Имуществени данъци и неданъчни пр.  План, лв Изп. , лв. Изп.,% 
1300 Имуществени данъци 33613 17350 52 
1301 Данък върху недвижими имоти 11300 6570 58 
1303 Данък върху превозните средства 20313 10228 50 
1304 Данък при придоб.на имущ.по дарения 2000 552 28 
2000 Други данъци 0 1706 100 
 Всичко имуществени данъци 33613 19056 57 
 2. Неданъчни  приходи    
2400 Приходи и доходи от собственост 27130 6074 22 
2405 Приходи от наеми на имущество 10600 1648 16 
2406 Приходи от наеми на земя 16430 4310 26 
2408 Приходи от лихви по тек.и банк.см/ки 100 116 116 
2700 Общински такси 117930 64833 55 
2701 За ползв. на дет. градини и др.по образ. 17190 8009 46 
2702 За ползв. на детски ясли и др.по здрав.  6840 2237 33 
2704 За ползв. на домашен со. патронаж 19200 7201 37 
2705 За ползв.на пазари, тържища, панаири 1200 482 40 
2707 За битови отпадъци 42300 25750 61 
2710 За технически услуги 6500 1426 22 
2711 За нот. заверки и админстр.услуги 16700 3961 24 
2716 Туристически такси 1000 54 5 
2729 Други местни такси опр. със закон 7000 15713 224 
2800 Глоби, санкции и наказ. лихви 6500 2623 40 
2802 Глоби, санк., неустойки, наказ.лихви  6500 2623 40 
3600 Други неданъчни приходи 7317 1479 20 
3619 Други неданъчни приходи 7317 1479 20 
4000 Прих. от продаж. на държ.и общ.им. 30000 10836 36 
4002 Приходи от продажба на ДМА 1000   
4004 Приходи от продажба на земя 20000 10836 54 
 Всичко неданъчни приходи 188877 85845 45 
 Всичко собствени приходи 222490 104901 47 

 
 
ІІ. Изпълнение на разходната част по функции 
 
Функция “Изпълнителни и законодателни органи” 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 243949 105105 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 80023 42346 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 82593 36348 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 16413 6585 
0700 Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване 5159 1981 
1000 ИЗДРЪЖКА 110498 129656 
1013 Постелен инвентар и облекло 7700 8875 
1015 Материали 21953 35834 
1016 Вода, горива и енергия 20283 24602 



1020 Разходи за външни услуги 25962 36781 
1030 Текущ ремонт 1500  
1040 Платени данъци, мита, такси (без ДОО, НЗОК) 1900 2389 
1051 Командировки в страната 5300 2168 
1052 Кратк. командировки в чужбина 2000  
1062 Разходи за застраховки 2100 3577 
1091 Разходи за СБКО 1500  
1092 Глоби, неуст.нак.лихви и съд. обез. 300 24 
1098 Други некласиф.в други параграфи и подпараграфи 20000 15406 
4200 Обезщетения и помощи 3000  
4600 Разходи за членски внос 2000  
5100 Основен ремонт на ДМА 51000 40000 
5200 Придобиване на ДМА 42900 42214 
 Всичко 637535 405763 

Функция “Отбрана и сигурност” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати за персонал, нает по труд. правоотношения 2565 118 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 17434 4648 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 3857 1138 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 674 200 
0700 Вноски за допълн. пенсионно осигуряване 284 74 
1000 ИЗДРЪЖКА 13848 9368 
1011 Храна 720 204 
1013 Постелен инвентар и облекло 600 705 
1015 Материали 2344 543 
1016 Вода, горива и енергия 700 364 
1020 Разходи за външни услуги 4496 3428 
1030 Текущ ремонт 4000 4000 
1051 Командировки в страната 688 124 
1098 Други некласифиц.разходи 300 0 

 Всичко 38662 15546 
 
Функция “Образование” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 376992 203805 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 20008 8176 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 98183 49971 
0400 Осиг.вноски от работод. за учителски пенс.фонд 13108 6546 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 16678 8925 
0700 Допълн. пенсионно осигуряване 4302 2508 
1000 ИЗДРЪЖКА 139636 55330 
1011 Храна 28583 17790 
1013 Постелен инвентар и облекло 3900  
1014 Учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиот. 2598 920 
1015 Материали 11249 10405 
1016 Вода, горива и енергия 46096 18754 
1020 Разходи за външни услуги 17713 3875 
1030 Текущ ремонт 19571 4033 
1051 Командировки в страната 1820 565 
1062 Разходи за застраховки 630 340 
1091 Разходи за СБКО 7148  
1098 Други некласифиц.разходи 1680  
5100 Основен ремонт на ДМА 20000  

 Всичко 690259 336613 
 



  Функция “Здравеопазване” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 25629 11091 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 769 103 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 6675 2757 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 1108 487 
0700 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 162 71 
1000 Издръжка 2574 649 
1012 Медикаменти 1500 340 
1015 Материали 574  
1020 Разходи за външни услуги 500 309 

 Всичко  36917 15158 
 
 
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 107556 52023 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 104767 96739 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 49914 34426 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 8858 6492 
0700 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 1244 962 
1000 ИЗДРЪЖКА 303887 96216 
1011 Храна 168300 53542 
1012 Медикаменти 14100 5317 
1013 Постелен инвентар и облекло 15400 2635 

1015 Материали 13650 13175 
1016 Вода, горива и енергия 53440 18993 
1020 Разходи за външни услуги 11400 827 
1030 Текущ ремонт 18000  
1040 Платени данъци, мита, такси 650 162 
1051 Командировки в страната 3800 312 
1062 Разходи за застраховки 450 427 
1091 Разходи за СБКО 2697  
1098 Други некласифицирани разходи 2000 826 
 Всичко 576226 286858 

 
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет,лв.  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 8126 4869 
0300 Социални осигуровки за ДОО 2019 1222 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 341 205 
0700 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 0 22 
1000 ИЗДРЪЖКА 87390 73217 
1013 Постелен инвентар и облекло 150 0 
1015 Материали 1500 251 
1016 Вода, горива и енергия 32240 26697 
1020 Разходи за външни услуги 45300 38845 
1030 Текущ ремонт 3000 7153 
1040 Платени данъци, мита и такси 271 0 
1098 Други некласифицирани разходи 5200 0 
5100 Основен ремонт на ДМА 60000 25000 
5200 Придобиване на ДМА 93120 115622 
5300 Придобиване на НДА 0 1395 

 Всичко 250996 221552 
 



Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
 

§ Наименование на параграфа План  Отчет  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 1200 420 
0200 Др. възнагр. и плащания за персонал 3100 366 
0300 Социални осигуровки за ДОО 781 99 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 137 18 
0700 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 25 9 
1000 ИЗДРЪЖКА 4560 1513 
1015 Материали 1600 878 
1016 Вода, горива и енергия 960 17 
1020 Разходи за външни услуги 1500 574 
1051 Командировки в страната 300 44 
1098 Други некласифицирани разходи 200 0 
4200 Обезщетения и помощи 2000 1625 
4300 Субсидии за нефинансови предприятия 4200 6000 
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 34281 16910 
5200 Придобиване на ДМА 1000 0 

 Всичко 51284 26960 
 
Функция “Икономически дейности и услуги” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 16934 8327 
0300 Осигурителни вноски за ДОО 4072 1989 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 711 350 
0700 Вноски за доп.задълж.пенс.осигуряване 136 138 
1000 ИЗДРЪЖКА 38800 38217 
1030 Текущ ремонт 37900 37672 
1098 Други некласифицирани разходи 900 545 
 Всичко 60653 49021 

 
Капиталови разходи                                                   План –174 900 лв             Отчет –107214 лв. 
 В т.ч. по обекти: 
1. Улично осветление                                                               60 000 лв.                            25 000                                            
 2. Съфинансиране на проекти                                               51  000 лв.                           40 000 
3. Информационен офис-оборудване                                       5 000 лв.                            5 000   
4. ІІІ-ти етаж администрат.сграда-оборудване                      3 900лв.                                3 900 
5. Микробус                                                                                  14 000лв.                            13 390 
6. Компютри                                                                                 21 000 лв.                           19 924 
7. Основен ремонт ОДЗ Илинденци                                         10 000 лв. 
8. Основен ремонт ОДЗ Микрево                                             10 000 лв.   
                                                              
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    план  -  2 342 532 лв.;  отчет –1 357 471 лв. 
 
Забележка: 
 В приходната и разходната част на бюджета са включени получените целеви средства за 
Зимно поддържане /Снегопочистване/ от Агенция “Пътища”в размер на 34 900 лв.,, по програми 
“От социални помощи към заетост” – 120 917 лв. 
В отчета за изпълнението на бюджета са отразени отклонените средства от държавните дейности в 
размер на 94 784 лв. Причините за отклонението са разплащане на неразплатените разходи от 
31.12.2004 год. и недостатъчно събраните собствени приходи към 30.06.2005 год. 
Неразплатените разходи към 30.06.2005 г. са в размер на 43 669 лв., в т.ч. за;  външни услуги – 43 
669 лв.  

РЕШЕНИЕ № 243 
Общински съвет Струмяни приема Наредбата за управление на общинските пътища в община Струмяни 
/на първо четене/. 
 Всички предложения за корекции и допълнения да постъпят  в писмен вид в  Общински съвет в 
едномесечен срок от вземането на това решение. 



РЕШЕНИЕ № 244 
Общински съвет Струмяни създава: 

1.Временна комисия за именуването на улици, площади, стадиони, паркове, промишлени зони, 
местности и други обекти с общинско значение от седем члена  (2 - представители от ОбС;  2 – 
представители на ОбА;  и по 1 – представител /общественик/ от с.Микрево, с. Илинденци, с.Струмяни.), 
както следва: 
Златка Султова 
Ваня Пецанова 
Кирил Писков 
Мария Чинкова 
Методи Ризов 
Мария Карова 
Елефтория Груева 
2.Комисията да организира съвместно с кметовете и кметските наместници допитване и обсъждане 
(удостоверено с протокол) с населението живеещо на конкретната улица. 
3. Комисията има правомощия за именуването на улици, площади, стадиони, паркове, промишлени зони, 
местности и други обекти с общинско значение и се задължава да представи предложенията за 
обсъждане в Общински съвет, след  като е осъществила процедура по точка втора. 
4. Срок за действие на комисията шест месеца. 
 

РЕШЕНИЕ № 245 
1. Общински съвет Струмяни приема принципно предложение за  започване на процедура за 
предоставяне на концесия на стадион “Малеш” представляващ обект – публична общинска собственост 
намиращ се в с. Микрево, съгласно АОС № 171/27.07.2001 г., при следните условия: 
  1. 1. Предмет на концесията – създаване на условия за развитие на масовия и клубния спорт; 
 1. 2. Срок на концесията – 20 г. /двадесет години/; 
 1. 3. Начин на определяне на концесионера – концесионера да бъде определен след провеждане 
на неприсъствен конкурс по реда на глава ІІ от Наредбата за концесии на ОбС Струмяни; 
 1. 4. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – вида, размера и начина 
на плащане на депозита ще бъде определен на база на изготвения финансов и икономически анализ; 
 1. 5. Основни права и задължения на концесията – основните права и задължения на страните по 
концесията /концесионера и концедента/ ще бъдат регламентирани на база изготвения правен  анализ в 
проекто – договора за предоставяне на концесия; 
 1. 6. Вида и размера на гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия ще 
бъдат определени въз основа на икономическата прогноза формулирана във финансовия и икономически 
анализ на концесията; 
 1. 7. Вида и размера на концесионното възнаграждение  за изпълнение на задълженията по 
договора за концесия ще бъдат определени въз основа на икономическата прогноза формулирана в 
финансовия и икономически анализ на концесията; 
 1.8. Изисквания свързани с опазване на околната среда – изискванията свързани с опазване на 
околната среда при провеждане на концесия ще бъдат определени на база на изготвения екологичен 
анализ; 
 2. Общински съвет Струмяни на основание чл. 4, ал. 1 т. 3, 4, 5 и 6 от Наредбата за предоставяне 
на концесия упълномощава Кмета на община Струмяни да възложи изготвянето на финансово- 
икономически анализ, социален анализ, екологичен анализ и правен анализ на концесията 
 3. Общински съвет възлага на Кмета да внесе в едномесечен срок в Общински съвет Струмяни за 
утвърждаване конкурсната концесионна документация, изготвените анализи и проекта за договора за 
предоставяне на концесия, с оглед приемането решение по чл. 71 от ЗОС и чл. 9 от Наредбата за 
концесия на ОбС Струмяни. 

РЕШЕНИЕ № 246 
1. Общински съвет Струмяни приема принципно предложението за  започване на процедура за 
предоставяне на концесия на парк “Байкал” представляващ обект – публична общинска собственост 
намиращ се в с. Микрево, съгласно АОС № 114/14.08.2000 г., при следните условия: 
  1. 1. Предмет на концесията – изграждане на място за отдих, почивка и възстановяване на 
населението;  
 1. 2. Срок на концесията – 20 г. /двадесет години/; 
 1. 3. Начин на определяне на концесионера – концесионера да бъде определен след провеждане 
на неприсъствен конкурс по реда на глава ІІ от Наредбата за концесии на ОбС Струмяни; 
 1. 4. Вид , размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – вида, размера и начина 
на плащане на депозита ще бъде определен на база на изготвения финансов и икономически анализ; 



 1. 5. Основни права и задължения на концесията – основните права и задължения на страните по 
концесията /концесионера и концедента/ ще бъдат регламентирани на база изготвения правен  анализ в 
проекто – договора за предоставяне на концесия; 
 1. 6. Вида и размера на гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия ще 
бъдат определени въз основа на икономическата прогноза формулирана във финансовия и икономически 
анализ на концесията; 
 1. 7. Вида и размера на концесионното възнаграждение  за изпълнение на задълженията по 
договора за концесия ще бъдат определени въз основа на икономическата прогноза формулирана във 
финансовия и икономически анализ на концесията; 
 1.8. Изисквания свързани с опазване на околната среда – изискванията свързани с опазване на 
околната среда при провеждане на концесия ще бъдат определени на база на изготвения екологичен 
анализ; 
 2. Общински съвет Струмяни на основание чл. 4, ал. 1 т. 3, 4, 5 и 6 от Наредбата за предоставяне 
на концесия упълномощава Кмета на община Струмяни да възложи изготвянето на финансово- 
икономически анализ, социален анализ, екологичен анализ и правен анализ на концесията 
 3. Общински съвет възлага на Кмета да внесе в едномесечен срок в Общински съвет Струмяни за 
утвърждаване конкурсната концесионна документация, изготвените анализи и проекта за договора за 
предоставяне на концесия, с оглед приемането решение по чл. 71 от ЗОС и чл. 9 от Наредбата за 
концесия на ОбС Струмяни. 

РЕШЕНИЕ № 247 
Общински съвет Струмяни приема информацията на директорите на училищата и детските градини на 
територията на община Струмяни и констатира , че към настоящия момент няма групи и паралелки в 
нарушение на Наредба № 7/29.12.2000г. за определяне броя на учениците и децата - в паралелките и 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 

РЕШЕНИЕ № 248 
Общински съвет  Струмяни  приема “Наредбата за управление на общинските пътища в община 
Струмяни / на второ четене/”. 

РЕШЕНИЕ № 249 
ОбС Струмяни одобрява за финансиране приложеният Списък – предложение за обекти от общинската 
пътна мрежа, изграждането, реконструкцията или ремонта, които да бъдат включени за финансиране 
през 2006г.  
 

РЕШЕНИЕ № 250 
Общински съвет Струмяни утвърждава  средни месечни брутни работни  заплати в държавните 
дейности, финансирани чрез  общинския бюджет, както следва: 
1. На основание писмо на МФ изх.№ ФО-64/29.07.05г. и ПМС № 137/04.07.2005год. утвърждава СМБРЗ 
в държавна дейност “`Контролни държавни и общински органи”в размер на 298,96 лв., считано от 
01.07.2005 год. 
2. На основание писмо на МОН изх. № 9110-9/03.08.2005 год. и ПМС № 137/04.07.2005год. утвърждава 
СМБРЗ във функция “Образование” в размер на 288,42 лв., считано от 01.07.2005 год. 
3. На основание писмо на МТСП изх. № 9117/7/24.08.2005г. и ПМС № 137/04.07.2005 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция  “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 230,73 лв., считано от 
01.07.2005 год. 
4. На основание писмо на МФ изх. № ФО-57/18.07.2005 год. и ПМС № 137 на МС от 2005 год. 
утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Отбрана и сигурност” в размер на 217,50 лв., считано от 
01.07.2005 год.   
 

РЕШЕНИЕ № 251 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета в и извън общината за второто  тримесечие на 2005 
год.  в размер на 304.18лв. / триста и четири 0,18 лв./ 
 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки  и горива на Кмета на общината за второто тримесечие на 
2005г. 
II. Разходи за гориво      - 304, 18 лв. 
1. Разходи за месец април 
- пробег 777 км.     - 117,48 лв. 
- пътен лист № 007693/12.04.2005г.   
       - пътен лист № 007693/12.04.2005г. 



2.    Разходи за месец май 
 -    пробег 795 км.     - 120, 20 лв. 
        - пътен лист № 007555/11.05.2005г.   
       - пътен лист № 007560/17.05.2005г.   
3.    Разходи за месец юни 
 -    пробег 406 км.     - 66, 50 лв. 
      - пътен лист № 626639/17.06.2005г. 

РЕШЕНИЕ № 252 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра”рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета в и извън общината за третото  тримесечие на 2005 
год.  в размер на 310.08лв. / триста и десет  0,08 лв./ 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки  и горива на Кмета на общината за третото тримесечие на 
2005г. 
 
II. Разходи за гориво      - 310, 08 лв. 
2. Разходи за месец юли 
- пробег 705 км.     - 115,48 лв. 
- пътен лист № 406757/07.07.2005г.   
       - пътен лист № 406773/29.07.2005г. 
2.    Разходи за месец август 
 -    пробег 799 км.     - 130, 88 лв. 
        - пътен лист № 648677/11.08.2005г.   
       - пътен лист № 646883/22.08.2005г.   
3.    Разходи за месец септември 
 -    пробег 389 км.     - 63, 72 лв. 
      - пътен лист № 648647/16.09.2005г. 
 

РЕШЕНИЕ № 253 
1. Общински съвет Струмяни приема отчета на Кмета на община Струмяни за изпълнение  решенията на 
Общински съвет Струмяни  за периода 26.11.2004г.-30.06.2005г. 
2. Комисията предлага на следващото заседание да се разгледа отчета на фирма ЕТ “Тренд” – Иван 
Трендафилов и подробна информация каква част е инвестирана в съдове за сметосъбиране и как са 
разпределени по населените места. 
3. Да се представи информация в Общински съвет от  фирмата, която ще спечели търга какви прогнозни 
разчети за бъдещата инвестиция през 2006 год. ще бъдат предвидени, за съдове за сметосъбиране.  

РЕШЕНИЕ № 254 
Общински съвет Струмяни не приема да отпадне текста “по вина на ликвидатора” в абзаца: 
Решение №199 от Протокол №21/02.03.2005г – процедурата по ликвидация на общинска фирма 
“Струмстрой”  - все още не е приключила по вина на ликвидатора. 

РЕШЕНИЕ № 255 
1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе конкурс за покупко -продажба на следните 
сгради и прилежащия терен към тях.:  
- Здрава служба /двуетажна сграда/ със застроена площ от 271 кв.м. / двеста седемдесет и един квадратни 
метра/,  в едно с  УПИ І  /първи/, кв. 2 /втори/ , находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с 
площ от 1000 /хиляда квадратни метра/, при съседи на имота: път и от три страни УПИ ІІ  /втори/ -  
общинска собственост.  
- Училищна сграда /на два етажа/, със застроена площ от 340 кв. м. /триста и четиридесет квадратни 
метра/ ведно с УПИ І /първи/, кв. 1/първи/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с 
площ от 1000 кв. /хиляда квадратни метра/ , при съседи на имота: УПИ ІІ /втори/ - общинска собственост, 
път и частен имот. 

РЕШЕНИЕ № 256 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Никола Спасов Георгиев от с.Струмяни, поради 
липса на свободна общинска земя в землището на с.Илинденци – с.Струмяни. 

РЕШЕНИЕ № 257 
 

 Общински съвет Струмяни не приема да бъде отложено решението по точката да представяне на 
пълен финансов отчет от общинска фирма “ВиК – Стримон” ЕООД 

РЕШЕНИЕ № 258 



Общински съвет Струмяни прие точката “Обсъждане отчета за деветмесечието на общинска фирма 
“ВиК-Стримон”  ЕООД”  да бъде отложена за следващото заседание на Общински съвет Струмяни . 

РЕШЕНИЕ № 259 
Общински съвет Струмяни не приема становището на Комисията по бюджет и финанси за решение по 
точката “Обсъждане отчета за деветмесечието на общинска фирма “ВиК-Стримон”  ЕООД”. 

РЕШЕНИЕ № 260 
Общински съвет Струмяни приема отчета за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 14.11 
2004 – 25.11.2005 година. 

РЕШЕНИЕ № 261 
Общински съвет Струмяни приема: 

1.  Програмата за приемни по населени места на ОбС Струмяни за първото полугодие на 2006 година; 
2. В началото на всеки месец Председателския съвет съвместно с кметовете и кметските наместници ще 
определят датите за приемни по населените места; 
3. Приемните да се организират съвместно с представители от Общинска администрация Струмяни, за 
по-оперативно решаване на проблемите; 

Месец март 
с.Добри Лаки  ( Евг. Хаджиев, Н.Илиев ) 
с.Раздол  ( К. Писков, Стрх. Димитров) 
с.Клепало (д-р Евг. Станковски, М.Чинкова ) 
с.Цапарево ( Евг. Хаджиев ) 
с.Гореме  ( Ив. Харизанов, Евг. Хаджиев) 
с.Игралище ( В. Калоянова) 
с.Никудин  (д-р Евг. Станковски, Ел. Делева ) 

Месец април 
с.Микрево ( Бл. Григоров, Стр. Димитров, М. Чинкова) 
с.Струмяни  ( Ив. Харизанов,  М. Чинкова) 
с.Драката ( К. Писков,  М. Чинкова, Бл. Григоров, Кр. Митрев) 

Месец май 
с.Илинденци  ( Евг. Хаджиев, Ел. Делева ) 
с.Крушица ( Н. Илиев ) 
с.Каменица ( д-р Евг. Станковски, Н.Илиев, Стр. Богоев ) 
с.Вракуповица ( Люб. Митрев, Н.Илиев ) 

Месец юни 
 

с.Добри Лаки ( Ел. Делева , Стр. Димитров, М. Чинкова) 
с.Раздол  ( Евг. Хаджиев, Стр. Димитров, М.Чинкова ) 
с.Клепало ( Ив. Харизанов, Н.Илиев ) 
с.Цапарево ( д-р Евг. Станковски, Стр. Димитров, Стр. Богоев ) 
с.Гореме ( Евг. Хаджиев, Люб. Митрев ) 
с.Игралище (Ив. Харизанов, В. Калоянава, Стр. Богоев ) 
с.Никудин ( В. Калоянова ) 
с.Махалата (Кр. Митрев ) 
с.Седелец (Кр. Митрев, М. Чинкова ) 
с.Палат ( К. Писков ) 

РЕШЕНИЕ № 262 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Кузман Стаменов  с.Илинденци 
Мотиви: След направената справка с Общинска служба “Земеделие и гори” е установено, че 
наследниците на г-н Герги Стаменов са обещетени с общинска земя в местността “Кълъчовец” с 5 440 
дка , в землището на с. Илинденци. Изготвен е план за обезщетение, който следва да бъде одобрен и 
обявен в Държавен вестник. След приемането на плана наследниците ще бъдат уведомени от Общинска 
служба “Земеделие и гори” с. Струмяни за извършеното трасиране на имота им. 

РЕШЕНИЕ № 263 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Венцислав Каров  с.Илинденци. 
 
Мотиви: След направената справка с Общинска служба “Земеделие и гори” е установено, че 
наследниците на г-н Кирил Андонов Каров са обезщетени с бонове. За получаване на решението и 
боновете може да се обърнат към Общинска служба “Земеделие и гори” Струмяни 

РЕШЕНИЕ № 264 
1.Общински съвет Струмяни приема отчета за деветмесечието на общинска фирма “ВиК-Стримон”  
ЕООД; 



2.Общински съвет Струмяни  задължава управителя на “ВиК-Стримон”  ЕООД  от  01.01.2006г.: 
 - да обсъди и разработи правила съвместно с Общинска администрация, Комисията по изпълнение 
решенията на Общински съвет и Комисията по бюджет и финанси  за заплащане таксите за водоползване  
на едно гише. 
-  кочаните и абонатната книга да бъдат заверявани от Комисията  по бюджет и финанси към  Общински 
съвет Струмяни;  
 - да представи в Общински съвет Струмяни  регистър на абонатите  по населени места; 
 - да представи в Общински съвет Струмяни  списък на длъжниците, на суми над сто лева; 
3.Всички извършени разходи за издръжка на дружеството  за следващата бюджетна година да бъдат в 
рамките на утвърдени лимити  изготвени от Комисията по бюджет и финанси към Общински съвет 
Струмяни, които ще бъдат  представени на дружеството до 20.01.2006г. 
4.При належаща и доказана необходимост от надвишаване на  лимитите на дружество да бъде съзирана 
Комисията по бюджет и финанси за разрешение; 
5. При нарушение на точка  3 и 4  разходите няма да  бъдат одобрявани от Общински съвет Струмяни за 
разход на дружество “ВиК-Стримон”  ЕООД; 
6. Общински съвет Струмяни задължава управителя на “ВиК-Стримон”  ЕООД да представя в 
тримесечните отчети: 
-  финансовите резултати на дружеството ; 
-  направените разходи за гориво по пътни листя за лек автомобил “Нива” собственост на дружеството и 
направените  разходи от управителя  за командировки в страната за одобряване от Общински съвет 
Струмяни;  
7. Общински съвет Струмяни възлага на Комисията по изпълнение на решенията на ОбС  да упражнява 
контрол  на всяко тримесечие по изпълнение на горните решения; 
8. Общински съвет Струмяни задължава управителя на “ВиК-Стримон”  ЕООД да представи годишен 
отчет до края на месец февруари 2006г., който да съдържа: 
 - обяснителна записка – информация за минималните осигурителни прагове; 
 - анализ на приходите; 
 - анализ на разходите; 
 - анализ по изпълнението на оздравителната програма; 
 - окончателен баланс;  
9. Общински съвет Струмяни задължава управителя на “ВиК-Стримон”  ЕООД да внесе за  приемане 
проектобюджет на дружеството до края на месец февруари 2006год. 
10. На абонатите дължащи такса за ползване на вода се изпраща уведомление и в едноседмичен срок 
след същото при неплащане се прекъсва захранването. 

РЕШЕНИЕ № 265 
Общински съвет реши: 

1. Допълва Решение №255 от Протокол № 30/25.11.2005год; 
2. От Решение №206 от Протокол №23/05.04.2005г. да отпадне текста: 
“…училището…с.Никудин…без право на продаване”; 

РЕШЕНИЕ № 266 
Общински съвет  Струмяни  приема “Стратегия за развитие на община Струмяни 2007-2013 година” (на 
първо четене). 

РЕШЕНИЕ № 267 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра”рег.№ Е 66-11 АХ  за пътувания на Кмета  в и извън общината за четвъртото тримесечие на 2005 
год. в размер на 293,24 лв. /двеста деветдесет и три 0,24лв./ и разходи за командировки в размер на 171 
лв. /сто седемдесет и един лв./ 

РЕШЕНИЕ № 268 
Общински съвет Струмяни приема актуализацията в приходната и разходната част на бюджета на 
Общината за 2005 год. 
І. Приходна част 
1. Увеличение на собствените приходи                      +8 282 лв. 
Всичко приходи по бюджета                                     +8 282 лв.  
ІІ. Разходна част 
1. Функция “Общи държавни служби”                        +8 282 лв 
Всичко разходи по бюджета                                      + 8 282 лв.  
 

РЕШЕНИЕ № 269 
Общински съвет  Струмяни  приема актуализация в разходната част на бюджета на Общината в 
делегираните държавни дейности за 2005 год., както следва: 



Дейност “Общинска администрация” 
Параграф Било, лв. Става, лв.  Корекция 
От § 0101 203200 201329 -1871 
В § 0102 32440 34311 +1871 
От § 0208 5700 4940 -760 
В § 0209 836 1596 +760 
От § 0201 11879 11400 -479 
В § 0202 3500 3979 +479 
Дейност “Държавни и общински служби и дейности” 
От § 1015 2053 1883 -170 
В § 0209 1100 1111 +11 
В § 0300 817 831 +14 
В § 0500 164 171 +7 
В § 1016 123 261 +138 
От  дейност “Общинска администрация” 
От § 0101 201329 201099 -230 
В дейност “Контролни държавни органи” 
В § 0101 3525 3755 +230 
От Дейност “Общинска администрация” 
От § 0208 4940 4929 -11 
В Дейност “Контролни държавни органи” 
В § 0209 0 11 +11 
От дейност “Общинска администрация” 
В § 0300 67054 66965 -89 
В дейност “Контролни държавни органи” 
В § 0500 148 158 +10 
В § 0700 0 79 +79 
В дейност “Отбранително мобилизационна подготовка” 
От § 0202 1000 942 -58 
В § 0208 0 58 +58 
От §1098 300 243 -57 
В § 1015 480 500 +20 
В § 1013 813 850 +37 
От Дейност “ЦДГ” 
От § 0101 124481 118994 -5487 
В Дейност “Общообразователни училища” 
В § 0101 233472 238959 +5487 
От Дейност “ЦДГ” 
От § 0109 8074 7938 -136 
В Дейност “Общообразователни училища” 
В § 0109 17667 17803 +136 
От Дейност “ЦДГ” 
От § 0208 1500 584 -916 
От § 0209 3050 2153 -897 
В Дейност “Общообразователни училища” 
В § 0208 5000 5916 +916 
В § 0209 8838 9735 +897 
В Дейност “Общообразователни училища” 
От § 0300 64341 63404 -937 
В § 0500 11456 12064 +608 
В § 0700 2877 3206 +329 
От § 0400 10540 9029 -1511 
В § 0700 3206 3388 +182 
В Дейност “ЦДГ” 
В § 0300 33373 33636 +263 
В § 0400 3108 4062 +954 
В § 0500 5578 5585 +7 



В § 0700 1488 1593 +105 
От § 0209 2153 1668 -485 
В § 0201 0 485 +485 
В Дейност “Други дейности по образованието” 
От § 0300 2508 2496 -12 
В § 0500 417 427 +10 
В § 0700 115 117 +2 
От Дейност “ЦДГ” 
От § 0209 1668 1617 -51 
В Дейност “Общообразователни училища” 
От § 0201 2542 2491 +51 
От § 1030 18071 7999 -10072 
В § 1013 6100 7800 +1700 
В § 1016 28596 36710 +8114 
В § 1062 330 588 +258 
От Дейност “Детски ясли” 
От § 0101 15378 4584 -794 
От § 0300 4114 3903 -211 
От § 0500 677 622 -55 
В Дейност “Други дейности по здравеопазването” 
В § 0101 10251 11045 +794 
В § 0300 2561 2772 +211 
В § 0500 431 486 +55 
В Дейност “Дом за възрастни с психически разстройства” 
От § 0201 6640 6173 -467 
В § 0202 100 395 +295 
В § 0209 195 367 +172 
От § 1098 2000 1691 -309 
В § 1062 300 609 +309 

РЕШЕНИЕ № 270 
Общински съвет Струмяни приема актуализация в разходната част на бюджета на община Струмяни за 
2005 год. 
 
I. Разходна част 
1. Дейност “Общинска администрация” – дофинансиране – минус 4 981 лв. 
2. Дейност “Общинска администрация” – издръжка – плюс 4 981 лв. 
II. Приложение – Справка  
 

С П Р А В К А 
За 

Актуализация на бюджета на община Струмяни за 2005 год. по разходни функции 
 
 І. Изпълнителни и законодателни органи 
 1. Общинска администрация – дофинансиране със собствени приходи 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
0100 Заплати 4784 2306 -2478 
0101 Запл. на персонал по труд.правоотнош.  4784 2306 -2478 
0300 Осиг.вноски за ДОО 1088 583 -505 
0500 Здр.-осиг.вн. от работд. 2001 97 -1904 
0700 Вноски за ДЗПО 100 6 -94 
 Всичко разходи 7973 2992 -4981 
 
 2. Общинска администрация – издръжка 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
1020 Други разходи за външни услуги 29082 34063 +4981 



 Всичко разходи 29082 34063 +4981 
РЕШЕНИЕ № 271 

Общински съвет Струмяни  приема отчета за изпълнението на бюджета за 2005 год. на община Струмяни 
по видове приходи, параграфи и подпараграфи съгласно приложената Справка № 1 за приходите, а 
именно: 
 
І. Всичко субсидия                             - 1 965 258 лв. 
 В т.ч.: 
 1. Обща допълваща субсидия               - 1 325 847 лв. 
 2. Обща изравнителна субсидия  и  
 и други трансф. за местни дейности     -    192 900 лв. 
 3. Целева субсидия за ЛКВ                  -    217 800 лв. 
 4. Държавен трансфер преотст.данък   -    228 711 лв. 
 
ІІ. Собствени приходи                          -   230 772 лв.  
 В т.ч.: 
 1. Имуществени данъци                       -     42 108 лв. 
 2. Неданъчни приходи                         -   188 664 лв. 
  
ІІІ. Трансфери                                     -   718 843 лв. 
 В т.ч.: 
1. Трансфер за закуски                         -     11 958 лв. 
2. Зимно поддържане                           -      50 529 лв. 
3. Агенция Пътища                               -     126 100 лв. 
4. Избори                                            -        8 707 лв. 
5. Агенция РСИКТ                                 -       3 000 лв. 
6. Фонд “Социално подпомагане”          -       9 983 лв. 
7. Програми временна  заетост              -    270 293 лв. 
8. Трансфери от ПУДООС                     -    238 273 лв. 
  
ІV. Всичко приходи за  общината            -  2 914 873 лв. 
В приходната част на отчета са включени получените и изразходвани средства по 
системата СЕБРА  за ЛКВ в размер на 217 800 лв. 
Изпълнението  на бюджета по  функции в разходната част  е както  следва: 
 
№ Функция Касово  изпълнение 

2004 г., лв. 
Касово  изпълнение 
2005 г., лв. 

1 Изпълнителни и законодателни 
органи 

525634 688978 

2 Отбрана и сигурност 18610 29544 
3 Образование 740934 721490 
4 Здравеопазване 38658 31593 
5 Соц.осиг.,подпом .и грижи 602056 681081 
6.  Жил.стр-во и БКС  353250 459846 
7 Поч.дело, култура и религ.де-сти 52061 77986 
8 Икономически  дейности и услуги 110390 221363 
9 Разходи за ДД за сметка  на 

общ.приходи  
46934 2992 

 Всичко  2488527 2914873 
    
  
 Разходите по параграфи и подпараграфи е видно от Приложение – Справка №2. 
В изплнението на функция “Социално осигуряване , подпомагане и грижи” влизат и 
изплатените целеви средства, получени като трансфер  по програма “От социални помощи 
към осигуряване  на заетост” в размер на 270293 лв. 
Разходването на получените целеви средства  за лимитни капитални вложения по обекти са 
отразени по Приложение  - Справка №3. 
Отклонените средства от държавни трансфери за изплащане на разходи в общинските 
дейности са представени в Приложение – Справка №4. 
Неразплатените разходи за 2005 год. са в размер на 158 773 лв. в т.ч. по параграфи: 



 
§ Наименование Лева 
1011 Храна 3861 
1016 Ел.енергия 9610 
1016 Въглища, дърва и бензин 27850 
1016 Вода 1223 
1020 Външни услуги 44611 
1098 Други разходи 60029 
 Неразплатени за ЛКВ 11589 
 Всичко  158773 

С П Р А В К А  № 1 
                     За изпълнение на бюджета по приходната част за 2005 год. 
§ Наименование на параграфа Първоначален 

план 
Уточнен 
годишен  
план 

Отчет 

І. Собствени приходи    
1. Имуществени данъци    
1301 Данък върху недвижими имоти 11300 12830 12830 
1303 Данък в.прев.средства 20313 17727 17727 
1304 Дан.на прид.им. по дар. 2000 1388 1388 
1300 Всичко 33613 31945 31945 
2000 Други данъци 0 10163 10163 
2. Неданъчни приходи    
2404 Прих.от продажба на услуги 0 172 172 
2405 Прих. от наеми на имущ. 10600 4088 4088 
2406 Прих.от наеми на земя 16430 15420 15420 
2408 Прих.от лихви по банк.см. 100 181 181 
2400 Всичко 27130 19861 19861 
2701 За полз.на д.градини 17190 19444 19444 
2702 За полз.на д.ясли 6840 4562 4562 
2704 За ползване на ДСП 19200 14432 14432 
2705 За полз.на пазари,търж. 1200 815 815 
2707 За битови отпадъци 42300 56324 56324 
2710 За техн. услуги 6500 2434 2434 
2711 За нот.зав.и адм.услуги 16700 8172 8172 
2716 Туристическа такса 1000 54 54 
2729 Други местни такси 7000 21465 21465 
2700 Всичко 117930 127702 127702 
2802 Глоби,санкции и неуст. 6500 7880 7880 
2800 Всичко 6500 7880 7880 
3619 Др.нед.приходи 7317 18444 18444 
3600 Всичко 7317 18444 18444 
4002 Прих. от прод.на ДМА 10000 0 0 
4004 Прих.от прод.на земя 20000 14777 14777 
4000 Всичко 30000 14777 14777 
 Всичко недан.приходи  188877 188664 188664 
 Всичко собств.приходи 222490 230772 230772 
ІІІ. Субсидии от РБ 1965258 1965258 1965258 
 В т. ч. обща допълваща субсидия 1325847 1325847 1325847 
 В т.ч.обща изравнителна субсидия и други 

трансфери за общ.дейн. 
192900 192900 192900 

 В т.ч.за кап.разходи 217800 217800 217800 
 Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 228711 228711 228711 
ІV. Трансфери 718843 718843 718843 
 В т.ч. по програми за врем.заетост 270293   270293 270293 
 В т.ч.  за избори 8707 8707 8707 
 В т.ч.Зимно поддържане 50529 50529 50529 
 В т.ч.: Агенция пътища 126100 126100 126100 



 В т.ч.: от ПУДООС 238273 238273 238273 
 В т.ч.:Фонд Соц.подпом. 9983 9983 9983 
 В т.ч.Трансфер за закуски 11958 11958 11958 
 В т.ч.:Агенция РСИКТ 3000 3000 3000 
 Всичко приходи по бюджета 2906591 2914873 2914873 

С П Р А В К А № 2 
За изпълнение на бюджета по разходната част по параграфи и подпараграфи за 2005 год. 

 
§ Наименование на параграфа  Уточнен 

годишен 
план 

Отчет 

0100 Запл. и възн.на п-л, нает по тр.и служ.пр. 799 348 774 180 
0200 Други възнагр. и плащания за персонала       351 084      352 459 
0300 Осигур. вноски от работодатели за ДОО 278 823 265 342 
0400 Осиг.вноски за УПФ  13 091 13 091 
0500 Здр.-осигурителни вноски от работодатели 50 095 48 603 
0700 Вноски за допълн. задължително осигур. 13 190 13 190 
1000 Издръжка      778 172      816 095 
1011 Храна       198 910       177 171 
1012 Медикаменти         18 600         14 621 
1013 Постелен инвентар и облекло 34 138 26 023 
1014 Разходи за книги 2 648 1 141 
1015 Материали 78 082 93 778 
1016 Вода, горива и енергия 167 218 204 079 
1020 Разходи за външни услуги 124 070 147 163 
1030 Текущ ремонт 97 003 107 117 
1040 Платени данъци, мита и такси 3 858 3 466 
1051 Командировки в страната 12 156 9 322 
1062 Разходи за застраховки 7 447 7 447 
1091 СБКО 9 845  
1092 Разходи за глоби 115 115 
1098 Др.некласиф. р-ди в др. паргр. и подпарагр. 24 082 24 652 
4200 Помощи и обезщетения за домакинства 2 973 2 973 
4300 Субсидии за нефин. предпр. 5 302 7 727 
4500 Субсидии за организ.с нестоп. цел 42 581 42 160 
4600 Разходи за чл.внос и участ.в нетърг.орг. 1 528 1 528 
5100 Основен ремонт на ДМА 271 686 271 686 
5200 Придобиване на ДМА 305 605 305 605 
5300 Придобиване на НМА 1 395 1 395 
 Всичко разходи  2 914 873 2 914 873 

С П Р А В К А № 3 
За изразходваните целеви средства  от ЛКВ по  бюджета  на община Струмяни за 2005 год. 

        Основен ремонт улично  осветление               – 60 000 лв. 
1. Съфинасиране  по проект                               - 40 000 лв. 
2. Оборудване информационен офис                 -   5 000 лв. 
3. Основен ремонт 3-ти етаж адм.сграда            -   3 900 лв. 
4. Закупуване на микробус                               -  13 390 лв. 
5. Закупуване на компютри                               -  19 924 лв. 
6. Основен ремонт ЦДГ с. Микрево                     - 10 000 лв. 
7. Основен ремонт ЦДГ с. Илинденци                  - 10 000 лв. 
8. Основен ремонт стадион с.Микрево                 - 11 000 лв. 
10. Закупуване компютър читалище с. Илинденци  - 1 000 лв. 
11. Водопровод с. Раздол                                   - 29 000 лв. 
12. Основен ремонт информационен офис            -  5 000 лв. 
13. Основен ремонт читалище с. Микрево             - 4 586 лв. 
             Всичко                                             - 217 800 лв. 

С П Р А В К А № 4 
за държавните трансфери, отклонени за разплащане на разходи в местни дейности към 31.12.2005 

г. 



 
 Разходи, извършени в местни дейности 144 544 
В т.ч. по функции  
1. Функция “Изпълнителни и законодателни органи” 77 331 
В т.ч. по дейности и параграфи  
- Дейност “Общинска администрация” 73 324 
§1015- Материали 23 407 
§1016- Вода, горива и енергия 20 004 
§1020- Други разходи за външни услуги 27 273 
§1098- Др.разходи некласиф. В др.паргр. и подпарагр. 2 640 
- Дейност “Общински съвет” 4 007 
§ 0202- Заплати на нещатен персонал 4 007 
2. Функция “Образование” 10 110 
- Дейност “Детски градини” 9 992 
§ 1011 – Храна 5 396 
§ 1015 – Материали 2 701 
§ 1016 – Вода, горива и енергия 616 
§ 1020 – Разходи за външни услуги 1 279 
- Дейност “Други дейности по образованието” 118 
§ 1020 – Разходи за външни услуги 118 
3. Функция “Жилищно строителство и БКС” 35 342 
- Дейност “Водоснабдяване и канализация” 8 061 
§ 1020 – Разходи за външни услуги 2 423 
§ 1030 – Текущ ремонт 5 638 
- Дейност “Осветление на улици и площади” 25 476 
§ 1016 – Вода, горива и енергия 19 676 
§ 1020 – Разходи за външни услуги 5 800 
- Дейност “Озеленяване” 1 805 
§ 0202 – Заплати за нещатен персонал 3 
§ 1016 – Вода, горива и енергия 1 802 
4. Функция “Поч.дело, култура и религиозни дейности” 2 425 
- Дейност Спортни бази 2 425 
§ 4301 – Субсидии  2 425 
5. Функция “Икономически дейности и услуги” 19 336 
- Дейност “Служби и дей-ти по поддърж.и ремонт пътища 18 025 
§ 1030 – Текущ ремонт 18 025 
- Дейност “Други дейности по икономиката” 1 311 
§ 0208 - Обезщетения 1 311 

 
Решение № 272 

Общински съвет  Струмяни  приема “Стратегия за развитие на община Струмяни 2007-2013 година” (на 
второ четене). 

Решение № 273 
Общински съвет  Струмяни  приема “ Програма за опазване на околната среда на община Струмяни за 
периода 2006 – 2010 години” (на първо четене). 
Всички предложения за допълнения и промени да бъдат внесени в писмен вид до 20.02.2006 г. 

Решение № 274 
Общински съвет Струмяни  приема “Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от 
лицата обект на месечно социално подпомагане на територията на община Струмяни” (на първо четене). 
Всички предложения за допълнения и промени да бъдат внесени в писмен вид до 20.02.2006г. 

Решение № 275 
1. Общински съвет възлага на Кмета на общината да извърши бракуване на следните линейки: 
  - Линейка марка “Ниса” с рег.№ Е 03-88 АА в Здравна служба Илинденци – собственост на 
община Струмяни; 
  - Линейка УАЗ 452 А с рег. № 57-50 ТВ в Здравна служба Раздол – собственост на община 
Струмяни; 
- Линейка УАЗ 452 А с рег. № 49 – 95  в Здравна служба Цапарево – собственост на община Струмяни; 

Решение № 276 



Общински съвет Струмяни изменя чл.38, ал.1, т.1б от Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни  в следния вид: 
 - чл.38, ал.1, т.1б “В заведения без категория първоначална такса – 50лв. и годишна такса – 50 лв”; 
  - отпада текста  “годишна такса 2 лв. на кв.м”; 

Решение № 277 
Общински съвет Струмяни реши в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги, на територията на община Струмяни да създаде нов чл.18а със следния текст: 
Събраните суми от такса битови отпадъци се използват за изразходване на средства при изпълнение на 
дейностите “Чистота”. 

Решение № 278 
Общински съвет Струмяни  приема “Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от 
лицата обект на месечно социално подпомагане на територията на община Струмяни” (на второ четене). 

Решение № 279 
І. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както следва: 
1.1. По прихода                    -  2 168 961лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 1 540 761 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ  - 214 840 лв. 
1.1.1.2. Обща допълваща субсидия      - 1 325 921 лв. 
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 628 200 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Имуществени данъци    - 32 800 лв. 
1.1.2.2. Неданъчни приходи      -  206 900 лв. 
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия –  205 700 лв. 
1.1.2.4. Целева субсидия за ЛКВ за общ. дейности – 164 000  лв. 
1.1.2.5. Трансфер за компенсиране на пътния данък – 18 800 лв. 
 
1.2. По разхода              - 2 168 961 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 1 540 761 лв. 
Общински дейности     -    612 500 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 15 700 лв. 
1.2.0. Приема недостиг в общинските дейности в размер на 222 020 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. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 год. 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 7000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на ОбС в размер на 3000 лв.;  
1.2.4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения; 
1.2.5. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2006 г., предоставени във вид на помощ за ковчег в 
размер на 50 лв, която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица; 
1.2.6. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ПМС №14/31.01.2006г за изпълнение на ДБРБ за 2006 год. 
утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВПР с. Раздол, които имат право на 
транспортни разноски и одобрява бюджетни кредити в размер на 6000 лв.съгласно Приложение №11. 
1.2.7. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2, от ЗОБ, при спазване на общия размер по бюджета и разделението 
му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни предоставя следните правомощия на кмета на 
общината за бюджетната 2006 год.: 
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за 
една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните държавни дейности; 
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи  в една дейност или от една дейност в 
друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; 
1.2.8. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в държавни и 
общински дейности на основание ПМС № 137/2005 год., съгласно Приложения № № 7 и 8; 



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; 
1.2.11. При възникване на временен недостиг от средства за финансиране на общинските дейности дава 
право на кмета на общината да поема общински дълг чрез договор за заем с банка или друга финансова 
институция; 
1.2.12. Задължава кмета на общината: 
11.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 
11.2. 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; 
11.3. 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 или държавния трансфер на ДДФЛ; 
1.2.13. 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. 
1.2.14. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2006 год.в размер на 164 000 лв по обекти, 
съгласно Приложение № 9; 
1.2.15. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2006 г., съгласно §56  от ПЗР на ЗДБРБ за 
2006 г. в размер на 42 900 лв. по Приложение №10. 
1.2.16. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта извършва промяна в 
реш.№357 от Протокол №29/25.02.2003 год. Със следния текст: Общински съвет с.Струмяни възлага на 
кмета на общината да превежда ежемесечно сумата от 500 лв. По сметка на хандбален отбор 
с.Илинденци  с цел подпомагане дейността на отбора; 
1.2.17. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта извършва промяна в 
реш.№338 от Протокол №28/18.12.2002 год. Със следния текст: Общински съвет с.Струмяни възлага на 
кмета на общината да превежда ежемесечно сумата от 1000 лв. По сметка на ФК Малеш с.Микрево  с цел 
подпомагане дейността на клуба; 
1.2.18. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта извършва промяна в 
реш.№339 от Протокол №28/18.12.2002 год. Със следния текст: Общински съвет с.Струмяни възлага на 
кмета на общината да превежда ежемесечно сумата от 300 лв. По сметка на ФК “Струма - 2005” 
с.Струмяни  с цел подпомагане дейността на клуба; 
1.2.19. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ПМС №14/31.01.06 год. И чл.2, ал.1 от Наредбата за заплащане на 
превозните разноски на работници и служители извършва промяна в реш. № 127 от Протокол № 
13/28.09.04 год. В т.2 със следния текст§ 
Общински съвет с.Струмяни определя до 90% компенсиране на транспортните разходи от общинския 
бюджет. 
 

Решение № 281 
Общински съвет Струмяни  приема Програма за опазване на околната среда на община Струмяни за 
периода 2006 – 2010 години (на второ четене). 

Решение № 282 
Общински съвет Струмяни  приема “Харта за участие на младите хора в живота на общините и 
регионите” ( на първо четене). 
До 20 април 2006 год. вносителя да представи материала на магнитен носител като бъдат отстранение 
техническите грешки. Материала да бъде оформен тематично с глави, а текста да бъде оформен като 
членове. 

Решение № 283 
Общински съвет Струмяни упълномощава Кмета на общината да започне процедура за предоставяне за 
стопанисване и управление на обект – спортна база Микрево и спортна база Струмяни, представляващи 
обекти – публична общинска собственост, намиращ се в с.Микрево, съгласно АОС № 171/ 27.07.2001г. и 
АОС №172/ 27.07.2001г., на принципа на публично-частни партньорства, съобразено със 
законодателството на Република България. 

Решение № 284 
Общински съвет Струмяни упълномощава Кмета на общината да започне процедура за предоставяне за 
стопанисване и управление на парк “Байкал”, представляващ обект – публична общинска собственост, 



намиращ се в с.Микрево, съгласно АОС № 114/ 14.08.2000г., на принципа на публично-частни 
партньорства, съобразено със законодателството на Република България.  

Решение № 285 
Общински съвет Струмяни удостоява  Кирил Манолов Анастасов със званието “Почетен гражданин на 
община Струмяни” за приноса му и  популяризирането на община Струмяни в областта на 
изобретателството и рационализаторството. 

Решение № 286 
Общински съвет Струмяни удостоява Методи Георгиев Лозански със званието “Почетен гражданин на 
община Струмяни” за приноса му в популяризирането на танцово-певческата самодейност в община 
Струмяни и развитие и разпространение на Малешевския фолклор. 

Решение № 287 
Общински съвет Струмяни удостоява Костадин Благоев Руйчев със званието “Почетен гражданин на 
община Струмяни” за приноса му в популяризирането на танцово-певческата самодейност в община 
Струмяни и развитие и разпространение на Малешевския фолклор. 

Решение № 288 
Общински съвет Струмяни удостоява Кирил Златков Станковски със званието “Почетен гражданин на 
община Струмяни” за приноса му в популяризирането на танцово-певческата самодейност в община 
Струмяни и развитие и разпространение на Малешевския фолклор. 

Решение № 289 
 1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе търг за покупко-продажба на следните имоти:  
- УПИ ІІ  /втори/, квартал 1 /първи/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с площ от 
3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, при граници и съседи на имота: УПИ І  /първи/ -  общинска 
собственост, път и частни имоти;  
- УПИ ІІ /втори/, квартал 2 /втори/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с площ от 
4 585 кв. м. / четири хиляди петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: 
УПИ І /първи/ - общинска собственост и от три страни частни имоти.  
 

Решение № 290 
 Общински съвет Струмяни избира за  свои представител в общото събрание на “МБАЛ  - 
Благоевград” за 2006 год. д-р Евгени Кирилов Станковски. 

Решение № 291 
Общински съвет Струмяни приема Кмета на общината да организира среща на която да бъдат обсъдени 
проблемите с престъпността в общината. 
На срещата да бъдат поканени:  Началника на РПУ – Сандански и  РДВР – Благоевград, представител на 
РИОСВ – Благоевград, Началника на ГПП – с.Микрево, представители от Общинска администрация  и 
Общински съвет Струмяни и кметовете и кметските наместници в общината . 

Решение № 292 
 Общински съвет Струмяни заменя имоти с №004019 и №004018, двата с площ от 8.0 дка в 
местността “Подината”, землище на с.Драката собственост на Кирил Любенов Укев с имот №021010 с 
площ от 8.0 дка в местността “Гладно поле”, землището на с.Илинденци собственост на община 
Струмяни.  

Решение № 293 
1. Общински съвет Струмяни реши:  
- Заменя стая с площ от  14 кв. м., находяща се в сградата на Здравна служба Игралище, която е 
предоставена за безвъзмездно право на ползване на Национална служба „Гранична полиция”- към РГС 
Кюстендил гласувано с Решение № 177 от Протокол № 19 / 20.01.2005 г. заменя със стая с площ от 14 кв. 
м. в сградата на кметство -  с. Игралище, за същият срок определен  в решението. 
2.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе търг за покупко -продажба на следната сграда и 
прилежащия имот към нея:  
- Поземлен имот № 4 /четвърти/ с обща площ от 2 132 кв. м. /две хиляди сто тридесет и два квадратни 
метра/ ведно с построена върху същият имот /сграда/ здравна служба – масивна на три етажа със 
застроена площ от 161,47 кв. м. /сто шестдесет и един квадратни метра и четиридесет и седем квадратни 
сантиметра/ и гараж със застроена площ от 31,33 кв. м. /тридесет и един кв. м. и тридесет и три кв. см./, 
находящ се в  застроителния /околовръстен / полигон в с. Игралище 

Решение № 294 
1. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе конкурс за  продажбата на училищната сграда и 
прилежащия имот към нея:  



- Поземлен имот № 1 /първи/ с обща площ от 2 889 кв. м. /две хиляди осемстотин осемдесет и девет 
квадратни метра/ ведно с построена върху същият имот училищна сграда – масивна на три етажа със 
застроена площ от 289  кв. м. /двеста осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в  застроителния 
/околовръстен / полигон на с. Гореме. 

Решение № 295 
Общински съвет Струмяни реши да бъде открита нова социална услуга – “Защитено жилище” за 
възрастни хора с умствена изостаналост, считано от 01.07.2006год. 
Общински съвет Струмяни реши за реализацията на социалната услуга “Защитено жилище” общината да 
предостави следните общински сгради: 
1. Почивна станция в с.Добри Лаки с капацитет: потребители – 16 души, персонал 10 души. 
2. Селска здравна служба  и Училищна сграда – (общежитие) с. Раздол с капацитет: потребители – 
20 души, персонал 10 души. 
Общински съвет Струмяни реши на основание Решение на МС №21/19.01.2006г. за реализиране на 
дейностите, финансирани чрез общинския бюджет, на местни и делегирани от държавата дейности от 
държавата и определяне на стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2006 год. 
да се осигурят от държавния бюджет през бюджета на община Струмяни: 
Средства за работно заплата – 29 128 лева 
Осигурителни вноски за ДОО – 5 790 лева 
Здравно-осигурителни вноски – 1 748 лева 
Други възнаграждения  -             3 900 лева 
Веществена издръжка -              23 268 лева 
Общо -                                          63 834 лева 

Решение № 296 
Общински съвет с.Струмяни приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет 
Струмяни за периода 01.07.2005год.  – 31.12.2005год.   

Решение №303 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма ФАР 2005 Икономическо и социално сближаване – БГ 2005/017-353.10.02 “Подпомагане 
развитието  на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура” с проект: 
“Рехабилитация на съществуващи пътища с.Микрево – с.Драката №10412 от км 16 + 5 до км 18 + 5 – III 
клас. 

Решение №304 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма ФАР 2005 Икономическо и социално сближаване – БГ 2005/017-353.10.02 “Подпомагане 
развитието  на регионалния туризъм чрез подобряване на свързаната с него инфраструктура” с проект: 
“Рехабилитация на съществуващи пътища – IV клас № 10422 с.Вълково – с.Палат от км 2 + 0 до км 8 + 
060”. 

Решение №305 
Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по 
програма ФАР 2005 ВG 2005/017-353.10.02 “Подпомагане развитието  на регионалния туризъм чрез 
подобряване на свързаната с него инфраструктура” с проект по компонент 2 – ФАР ВG 2003/004 – 
937.11.02: “Канализация с.Илинденци”. 

Решение №306 
Общински съвет Струмяни  взе решение да бъде  партньор на Клуб “Отворено общество”  за 
кандидатстване с проект по програма ФАР, 2004 – Развитие на гражданското общество. 

Решение №307 
Общински съвет Струмяни приема “Плана за  образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства в община Струмяни за периода 2005/2006 учебна година”.  

Решение №308 
Общински съвет Струмяни продължава дейността на временната комисия за именуване на улиците до 
месец декември 2006. 

Решение №309 
Общински съвет Струмяни реши да отпадане от “Програмата за управление на отпадъците на община 
Струмяни за периода 2006 – 2010 г” следното изречение към точка 2.1 : 
 “ Към настоящия момент дейностите по събиране и извозване на отпадъци са отдадени за срок от 10 
години за изпълнение  от “Бетон” ЕООД гр.Сандански”. 

Решение №310 
Общински съвет Струмяни реши на следващото заседание да бъде взето решение относно срока за 
извършване на услугата от фирмата изпълнител и цялата тръжната процедура “по събиране и извозване 
на отпадъци” . 



Решение №311 
Общински съвет Струмяни приема “Програмата за управление на отпадъците на община Струмяни за 
периода 2006 – 2010 г.” представляваща неразделна част от “Програмата за опазване на околната среда 
на община Струмяни за периода 2006-2010 година” като отпадне  следното  изречение към точка 2.1 : 
 “ Към настоящия момент дейностите по събиране и извозване на отпадъци са отдадени за срок от 10 
години за изпълнение  от “Бетон” ЕООД гр.Сандански”. 

Решение № 312 
Общински съвет Струмяни утвърждава училищна мрежа  на общината за учебната 2006/2007 година, 
както следва: 
І.Предучилищни учебни заведения: 
1.ОДЗ “Снежанка” с.Микрево 
1.1. Детска ясла – една група – 16 деца. 
1.2. Детска градина – четири групи – 84 деца. 
 2.ОДЗ “Слънце” с.Струмяни 
2.1. Детска ясла – една група – 11 деца. 
2.2. Детска градина – две групи – 36 деца. 
3.ЦДГ “Радост” с.Илинденци 
3.1. Детска градина – две групи – 40 деца. 
 
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на община Струмяни. 
 
   ІІ.Училища: 
1.СОУ “Паисий Хилендарски” с.Микрево 
Клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 26 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 24 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 2 38 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 20 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 26 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 26 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 21 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 17 Чл.11, ал.1, т.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІХ. 1 18 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
Х 1 18 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ХI 1 18 Чл.3, ал.1 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
 Групи СИП – 2 броя, брой часове - 4 
 Полуинтернатни групи –7 броя. 
 
2.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Струмяни 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 11 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 12 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 11 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
Групи СИП – 3 броя., брой часове - 6 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 
3.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Илинденци 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 



ІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
Групи СИП – 2 броя, брой часове - 4 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 
4.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Игралище 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
VІІI. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
 
Групи СИП – 1 броя, брой часове – 2 
Забележка:  
1. При осигуряване на училищен автобус от МОН училището в с.Игралище ще бъде закрито. 
2. Общински съвет Струмяни задължава директорите на училищата на територията на общината в срок 
до 12.09.2006год. да представят актуална информация за реалното състояние на класовете и групите 
(СИП и полуинтернатните) придружена с поименни списъци. 

. Решение №313 
1. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе конкурс за продажбата на сградата с 
пристройката към нея и прилежащия имот към тях:  
- Урегулиран поземлен имот  ІХ /девети/ с планоснимачен № 654 с   обща площ на имота от 450 кв. м. 
/четиристотин и петдесет квадратни метра/ ведно с построени върху същият имот масивна сграда на един 
етаж със застроена площ от 77 кв. м. /седемдесет квадратни метра/ за жилищни нужди с пристройка  
/баня и тоалетна със застроена площ от 12 кв. м./ находящи се в квартал 15 /петнадесети/ по 
регулационния план на с. Микрево. 

Решение №314 
Общински съвет Струмяни реши да отпадне улица между ОК 49 до ОК 50 и се създаде тупик по плана на 
с.Драката, община Струмяни. 

Решение №315 
Общински съвет Струмяни реши да отпадне улица между ОК 289-292-295 до ОК 296 и се създаде тупик 
по плана на с.Микрево, община Струмяни. 

Решение № 316 
Общински съвет Струмяни приема изпълнението на бюджета на общината за шестмесечието на 2006г, 
като следва: 
                                                                                        План                      Отчет 
 І. Субсидия от РБ –                                               2 096 069  лв.       1 166 377 лв. 
  в т.ч. Обща допълваща субсидия -           1 361 859  лв.          688 361  лв. 
                              Обща изравнит. Субсидия 
                              и др.трансфери за местни дейности -    224 500 лв.      157 150 лв. 
      Целева за капитални разходи –               230 340 лв.      155 706 лв. 
      Преотстъпен данък по ЗОДФЛ -            214 840 лв.      118 162 лв. 
      Други целеви трансфери           -               64 530 лв.        46 998 лв. 
 ІІ. Собствени приходи                                            239 700 лв.      112 768 лв. 
 ІІІ. Трансфери от и за бюдж./извънбюдж.          107 447 лв.      107 447  лв. 
 ІV. Финансиране на дефицита/излишъка                0                  – 5 034  лв. 
 
ІV.ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    2 443 216   лв.      1 381 558 лв. 
І. Изпълнение  на собствените приходи към 30.06.2006 г.: 
 

 1. Имуществени данъци и неданъчни пр.  План, лв Изп. , лв. Изп.,% 
1300 Имуществени данъци 32800 21668 66 
1301 Данък върху недвижими имоти 10300 5642 55 
1303 Данък върху превозните средства 20500 11750 57 
1304 Данък при придоб.на имущ.по дарения 2000 4276 214 
2000 Други данъци 6800 1245 18 



 Всичко имуществени данъци 39600 22913 58 
 2. Неданъчни  приходи    
2400 Приходи и доходи от собственост 20200 8556 42 
2405 Приходи от наеми на имущество 4200 1974 47 
2406 Приходи от наеми на земя 15500 6484 42 
2408 Приходи от лихви по тек.и банк.см/ки 200 98 49 
2700 Общински такси 129900 60633 47 
2701 За ползв. на дет. градини и др.по образ. 19500 8104 41 
2702 За ползв. на детски ясли и др.по здрав.  5000 2562 51 
2704 За ползв. на домашен со. патронаж 15500 5951 38 
2705 За ползв.на пазари, тържища, панаири 1000 365 36 
2707 За битови отпадъци 53000 27359 52 
2710 За технически услуги 4600 7380 160 
2711 За нот. заверки и админстр.услуги 12000 3904 32 
2716 Туристически такси 500 0  
2729 Други местни такси опр. със закон 18800 5008 27 
2800 Глоби, санкции и наказ. лихви 6500 1716 26 
2802 Глоби, санк., неустойки, наказ.лихви  6500 1716 26 
3600 Други неданъчни приходи 7500 1505 20 
3619 Други неданъчни приходи 7500 1505 20 
4000 Прих. от продаж. на държ.и общ.им. 36000 17445 48 
4029 Приходи от продажба на ДМА 19000 7230 38 
4040 Приходи от продажба на земя 17000 10215 60 
 Всичко неданъчни приходи 200100 89855 45 
 Всичко собствени приходи 239700 112768 47 
ІІ. Изпълнение на разходната част по функции 
 
Функция “Изпълнителни и законодателни органи” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 274400 102993 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 84293 45480 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 71254 27215 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 15500 6104 
0580 Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване 7475 2643 
1000 ИЗДРЪЖКА 136040 177631 
1013 Постелен инвентар и облекло 8570 9616 
1014 Учебни и научно-изсл. разходи 6800 12880 
1015 Материали 22100 25104 
1016 Вода, горива и енергия 30300 42335 
1020 Разходи за външни услуги 33300 66777 
1030 Текущ ремонт 1000 0 
1040 Платени данъци, мита, такси (без ДОО, НЗОК) 2500 2818 
1051 Командировки в страната 5200 3683 
1052 Кратк. командировки в чужбина 1000 0 
1062 Разходи за застраховки 3600 3160 
1091 Разходи за СБКО 7700 0 
1092 Глоби, неуст.нак.лихви и съд. обез. 200 0 
1098 Други некласиф.в други параграфи и подпараграфи 13770 11258 
4200 Обезщетения и помощи 2000 0 
4600 Разходи за членски внос 1500 1647 
5100 Основен ремонт на ДМА 15527 11751 
5200 Придобиване на ДМА 41000 39438 
 Всичко 648989 414902 

           Функция “Отбрана и сигурност” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 25773 6814 



0551 Осигурителни вноски за ДОО 4495 1182 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 1005 266 
0580 Вноски за допълн. пенсионно осигуряване 629 145 
1000 ИЗДРЪЖКА 18364 7630 
1011 Храна 363 159 
1013 Постелен инвентар и облекло 500 815 
1015 Материали 4116 1309 
1016 Вода, горива и енергия 1000 1590 
1020 Разходи за външни услуги 3854 3594 
1030 Текущ ремонт 7957 0 
1051 Командировки в страната 425 74 
1062 Разходи за застраховки 0 89 
1098 Други некласифиц.разходи 149 0 

 Всичко 50266 16037 
Функция “Образование” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 424908 206612 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 19394 17830 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 81570 40521 
0552 Осиг.вноски от работод. за учителски пенс.фонд 14773 7154 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 17349 10449 
0580 Допълн. пенсионно осигуряване 6681 3446 
1000 ИЗДРЪЖКА 144249 84617 
1011 Храна 30906 24550 
1013 Постелен инвентар и облекло 16020 3904 
1014 Учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиот. 3299 0 
1015 Материали 9800 3784 
1016 Вода, горива и енергия 39876 20195 
1020 Разходи за външни услуги 18339 15861 
1030 Текущ ремонт 17000 15000 
1051 Командировки в страната 2200 850 
1062 Разходи за застраховки 750 473 
1091 Разходи за СБКО 6059 0 
4000 Стипендии 1981 1209 

 Всичко 710905 371838 
 Функция “Здравеопазване” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 33044 10765 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 806 271 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 6429 2061 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 1320 429 
0580 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 301 79 
1000 Издръжка 2942 907 
1012 Медикаменти 800 170 
1013 Постелен инвентар и облекло 0 324 
1015 Материали 1000 0 
1020 Разходи за външни услуги 1142 413 

 Всичко  44842 14512 
 
 
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 116075 48037 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 84826 78208 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 37813 23610 



0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 7976 5276 
0580 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 1450 997 
1000 ИЗДРЪЖКА 318153 129095 
1011 Храна 141700 35041 
1012 Медикаменти 14400 8031 
1013 Постелен инвентар и облекло 11000 3109 
1015 Материали 17900 13250 
1016 Вода, горива и енергия 47047 24771 
1020 Разходи за външни услуги 8950 8875 
1030 Текущ ремонт 70000 34314 
1040 Платени данъци, мита, такси 330 144 
1051 Командировки в страната 1580 1168 
1062 Разходи за застраховки 500 0 
1091 Разходи за СБКО 3146 0 
1098 Други некласифицирани разходи 1600 392 
4219 Други текущи трансфери за домакинствата 9952 1600 
 Всичко 576245 286823 

 
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет,лв.  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 14380 5904 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала      0 167 
0551 Социални осигуровки за ДОО 2663 1131 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 562 256 
0580 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 195 42 
1000 ИЗДРЪЖКА 93770 57313 
1013 Постелен инвентар и облекло 170 163 
1015 Материали 1000 467 
1016 Вода, горива и енергия 28500 32344 
1020 Разходи за външни услуги 55700 12517 
1030 Текущ ремонт 2000 5705 
1040 Платени данъци, мита и такси 300 28 
1098 Други некласифицирани разходи 6100 6089 
5100 Основен ремонт на ДМА 49100 25000 
5200 Придобиване на ДМА 32863 11589 

 Всичко 193533 101402 
 
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
 

§ Наименование на параграфа План  Отчет  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 960 280 

0200 Др. възнагр. и плащания за персонал 2100 300 
0300 Социални осигуровки за ДОО 166 48 
0500 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 37 11 
0700 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 7 7 
1000 ИЗДРЪЖКА 3130 2089 
1013 Постелен инвентар и облекло 170 169 
1015 Материали 700 809 
1016 Вода, горива и енергия 960 522 
1020 Разходи за външни услуги 500 302 
1051 Командировки в страната 600 49 
1098 Други некласифицирани разходи 200 238 
4200 Обезщетения и помощи 3000 1204 
4300 Субсидии за нефинансови предприятия 8400 21670 
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 35572 22100 
5100 Основен ремонт на ДМА 82340 73340 
5200 Придобиване на ДМА 1000 0 



 Всичко 136712 121049 
 
Функция “Икономически дейности и услуги” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 14087 6103 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 2434 1043 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 550 235 
0580 Вноски за доп.задълж.пенс.осигуряване 366 157 
1000 ИЗДРЪЖКА 38480 38356 
1013 Постелен инвентар и облекло 680 671 
1030 Текущ ремонт 36900 36830 
1098 Други некласифицирани разходи 900 855 
4300 Субсидии за нефинансови предприятия  5707 2474 
5100 Основен ремонт на ДМА 20100 6627 
 Всичко 81724 54995 
    

 
Капиталови разходи                                                   План – 230 340 лв             Отчет – 155 706 лв. 
 
 В т.ч. по обекти: 
1. Улично осветление                                                               49 031 лв.                             25 000                                           
 2. Съфинансиране на проекти                                               65 340 лв.                            65 340 
3. Оборудване                                                                            10 666 лв.                             10 666   
4. Осн.рем.ІІІ-ти етаж                                                                5 527 лв.                               5 527 
5. Автомобил                                                                             27 000 лв.                              22 010 
6. Компютри                                                                                   644 лв.                                   644 
7. Ремонт сграда кметство Струмяни                                     9 000 лв.                               6 224 
8. Ремонт улици Микрево                                                         5 731 лв.                               4 642 
9. Ремонт улици Струмяни                                                       7 000 лв.                               1 985 
10. Ремонт улици Илинденци                                                   6 000 лв.                                
11. Ремонт спортна база  Струмяни                                        6 000 лв.                                
12. Ремонт спортна база Микрево                                           8 000 лв.                               8 000 
13. Щори                                                                                       1 668 лв.                               1 668 
14. Ксерокс                                                                                    8 439 лв.                              4 000  
15. Електрификация Каменица                                               10 000 лв. 
16. Електрификация Драката                                                  9 294 лв. 
17. Компютър читалище Будител                                           1 000 лв.  
 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    план  -  2 443 216 лв.;  отчет –1 381 558 лв. 
  Забележка: 
В приходната и разходната част на бюджета са включени получените целеви средства за Зимно 
поддържане /Снегопочистване/ от Агенция “Пътища”в размер на 34 900 лв.,, по програми “От 
социални помощи към заетост” – 97 131 лв. 
В отчета за изпълнението на бюджета са отразени отклонените средства от държавните дейности в 
размер на 119 166 лв. Причините за отклонението са разплащане на неразплатените разходи от 
31.12.2005 год. и недостатъчно събраните собствени приходи към 30.06.2006 год. 
Неразплатените разходи към 30.06.2006 г. са в размер на 27 804 лв., в т.ч. за;  външни услуги –18 
925 лв., храна – 5 800 лв., горива 1 136 лв., вода – 840 лв., други разходи – 1 103 лв.  

Решение № 317 
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да проведе конкурс за отдаване под наем на 
помещение със застроена площ от 40 кв.м, находящо се на първия етаж в пансиона на с.Раздол за срок от 
десет години. 

Решение № 318 
Общински съвет реши: Решението по  точка шеста “Предложение за отдаване под аренда на земеделски 
имот – общинска собственост в местността “Гладно поле” да се вземе на следващото заседание. 

Решение № 319 
Общински съвет Струмяни изменя свое Решение № 312 от Протокол № 41/21.08.2006год в частта 
училище с. Илинденци, като на основание чл.11, ал.2 от Наредба №7 приема слята паралелка пети и осми 
клас, увеличава: СИП от два на четири броя  или  



ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с.Илинденци 
 
клас Бр.паралелки Бр.ученици Основание за съществуване на паралелката 
І. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІІІ. 1 10 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
ІV. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
V. -VІІІ. 1 /слята / 10 + 4 Чл.11, ал.2  от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 
VІІ. 1 13 Чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. 

 
Групи СИП – 4 броя, брой часове - 8 
Полуинтернатни групи – 2 броя 
 

Решение № 320 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил Опел 
“Вектра” рег. № Е 66-11 АХ за пътувания на Кмета в и извън общината за първото тримесечие на 2006 
год. в размер на 205, 21 лв. /двеста и пет  0,21 лв/. 

СПРАВКА 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за първото тримесечие на 2006. 
I. Разходи за гориво       - 205, 21 лв. 
1. Разход за месец януари 
    - пробег397 км.                                                                  – 62, 12 лв. 
2. Разход за месец февруари 
     - пробег 801 км.                                                             – 122, 91 лв. 
        - пътен лист № 024039/03.02.2006г. 
        - пътен лист № 024046/14.02.2006г. 
3. Разход за месец март 
     - пробег 136 км.                                                            -  20, 18 лв. 
        - пътен лист № 173977/30.03.2006г. 

Решение № 321 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил  “Пежо 
407” рег. № СА 0778 ВА за пътувания на Кмета в и извън общината за второто тримесечие на 2006 год. в 
размер на 730, 47 лв. /седемстотин  и тридесет  0,47лв/. 

СПРАВКА 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за второто тримесечие на 2006. 
II. Разход за командировки                                                 - 285, 50 лв. 
1. РКО № 245/05.05.2006г.                                                    -  59, 00 лв. 
2. РКО № 359/20.06.2006г.                                                    – 46, 50 лв. 
3. РКО № 360/20.06.2006г.                                                    -  54, 00 лв. 
4. РКО № 361/20.06.2006г.                                                     – 126,00лв. 
II. Разходи за гориво                                                             - 444, 97 лв. 
1. Разход за месец май 
      - пробег 923 км.                                                               – 166, 97 лв. 
         - пътен лист № 635465/04.05.2006г. 
         - пътен лист № 635467/06.05.2006г. 
         -  пътен лист №635470/10.05.2006г. 
2. Разход за месец юни 
     - пробег 1579км.                                                               – 278, 00 лв. 
         - пътен лист № 174905/01.06.2006г. 
         - пътен лист № 635485/07.06.2006г. 
         -  пътен лист №635486/13.06.2006г. 
 

Решение № 322 
Общински съвет Струмяни утвърждава средни месечни брутни работни заплати в държавните дейности, 
финансирани чрез общинския бюджет: 
1.На основание писмо на МФ изх. № ФО-26/21.06.06г. и ПМС № 137/04.07.2005 год. утвърждава СМБРЗ 
в държавна дейност “Контролни държавни и общински органи” в размер на 299, 00 лв., считано от 01.01. 
2006г. 



2. На основание писмо на МОН изх. № 9110-05/06.03.2006 год. и ПМС № 137/04.07.2005 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция “Образование” в размер на 305, 52 лв., считано 01.01.2006 год. 
3. На основание писмо на МФ изх. № ФО-39/18.07.2006 год. и ПМС № 137 на МС от 2005 год. 
утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Общинска администрация” в размер на 408, 45 лв., считано от 
01.05.2006год. 
4. На основание писмо на МФ изх. № ФО-24/20.06.2006год. и ПМС № 137 на МС от 2005 год утвърждава 
СМБРЗ в държавна дейност “Здравеопазване” в размер на 267, 35 лв., считано от 01.01.2006год. 

Решение № 323 
Общински съвет Струмяни утвърждава средни месечни брутни работни заплати в държавните дейности, 
финансирани чрез общинския бюджет: 
1.На основание писмо на МФ изх. № ФО-39/18.07.06г. и ПМС № 168/07.07.2006год. утвърждава СМБРЗ 
в държавна дейност “Контролни държавни и общински органи” в размер на 316, 83 лв., считано от 01.07. 
2006г. 
2. На основание писмо на МОН изх. № 9110-11/18.08.2006 год. и ПМС № 168/07.07.2005 год. утвърждава 
СМБРЗ във функция “Образование” в размер на 323, 85 лв., считано 01.07.2006 год. 
3. На основание писмо на МТСП изх. № 9115/5/02.08.2006 год. и ПМС № 168/07.07.2006 год. утвърждава 
СМБРЗ в държавна дейност “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 249, 80 лв., 
считано от 01.07.2006год. 
4. На основание писмо на МФ изх. № ФО-39/18.07.2006год. и ПМС № 168/07.07.2006г. на МС 
утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Общинска администрация” в размер на 432, 93 лв., считано от 
01.07.2006год. 
5. На основание писмо на МФ изх. № ФО-41/24.07.2006год. и ПМС № 168/07.07.2006г. на МС  
утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “Здравеопазване” в размер на 283, 39 лв., считано от 
01.07.2006год. 

Решение № 324 
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да отдаде под аренда земеделски имот № 
021011 – представляващ нива с площ от 18,968 дка, находят се в местността  “Гладно поле” в землището 
на село Илинденци за срок от 50 години. 

Решение № 325 
Общински съвет Струмяни приема “Бизнес-план за развитието на дейността на общинска фирма “ВиК – 
Стримон” ЕООД  за периода 2006 – 2008год.” 
 - с изключение на Раздел четвърти – Икономическа част, която е необходимо да се преработи като 
управителя се съобрази с решенията взети от Общински съвет за цена на водата и приетите лимити за 
финансови разходи. 
 

Решение № 326 
 

1.Общински съвет Струмяни избира Васил Атанасов Димитров за временно изпълняващ  длъжността 
управител и представляващ “ВиК – Стримон” ЕООД за периода от 01.07.2006год. до избор на управител. 
2. Общински съвет Струмяни на следващото заседание ще избере процедура за избор на управител на 
дружеството. 

Решение № 327 
1.Общински съвет Струмяни приема създаването  на обществен съвет за развитие на ромската общност с 
наименование . “За развитие на ромската общност и сътрудничество с местните власти на територията на 
община Струмяни”; 
2. За представители от общински съвет Струмяни в обществения съвет за развитие на ромската общност, 
избира –  Верка Калоянова, Мария Чинкова и Страхил Богоев и  представител от общинска 
администрация – Мария Панайотова.  

Решение № 328 
 1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна 
оценка от независим оценител, след което да проведе конкурс за продажба на сградата и прилежащият 
имот към нея: 
- Поземлен имот № 8 /осми/ с площ от 584 кв. м. /петстотин осемдесет и четири квадратни метра/ ведно с 
построената върху същият имот сграда на един етажа със застроена площ от 197,37 кв. м. /сто деветдесет 
и седем кв. м. и тридесет и седем сантиметра/, находяща се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. 
Игралище, при граници и съседи: от север и запад – път; от юг и изток – частни имоти 

Решение № 329 
1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка от 
независим оценител, след което да проведе конкурс за продажба на училищната сграда и прилежащият 
имот към нея: 



- Поземлен имот № 1 /първи/ с площ от 1594 кв. м. /хиляда петстотин деветдесет и четири квадратни 
метра/ ведно с построената върху същият имот училищна сграда на два етажа със застроена площ от 
248,80 кв. м. /двеста четиридесет и осем кв. м. и осемдесет сантиметра/, находяща се в застроителния 
/околовръстен/ полигон на с. Палат, при граници и съседи: от север и изток – път; от запад и юг – частни 
имоти 

Решение № 330 
1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки от 
независим оценител, след което да проведе конкурс за покупко-продажба на следните имоти:  
- УПИ ІV  /четвърти/, квартал 7 /седми/, находящ се по регулационния план на с. Струмяни  с площ от 
864 кв. м. /осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/; 
- УПИ ІІІ /трети/, квартал 10 /десети/, находящ се по регулационния план на с. Струмяни с площ от 677 
кв. м. /шестотин седемдесет и седем квадратни метра/;  
- УПИ ІІ /втори/, квартал 65 /шестдесет и пети/, находящ се по регулационния план на с. Илинденци с 
площ от 1332 кв. м. /хиляда триста тридесет и два квадратни метра/. 

Решение № 331 
1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка от 
независим оценител, след което да проведе конкурс за продажба на училищната сграда и прилежащият 
имот към нея: 
- Поземлен имот № 1 /първи/ с площ от 672 кв. м. /шестотин седемдесет и два квадратни метра/ ведно с 
построената върху същият имот училищна сграда на два етажа със застроена площ от 187,62 кв. м. /сто 
осемдесет и два кв. м. и шестдесет и два сантиметра/, находяща се в застроителния /околовръстен/ 
полигон на с. Кърпелево, при граници и съседи: от север, запад и юг – частни имоти; от изток – черен 
път. 

Решение № 332 
Общински съвет Струмяни избира Васил Атанасов Димитров за управител  и представляващ „ВиК – 
Стримон” ЕООД за срок от 3 /три/ години. Възлага на кмета на общината да подпише договора за 
управление на „ВиК – Стримон” ЕООД с Васил Атанасов Димитров. 

Решение № 333 
Общински съвет Струмяни  не приема Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия 
по здравеопазване, спорт и младежки дейности да се обединят и да приеме  наименованието Комисия по 
образование, култура, вероизповедание, здравеопазване, спорт и младежки дейности. 

Решение № 334 
Общински съвет Струмяни  прие  от Комисията по проекти, програми, наредби и структура да отпадне д-
р Евгени Станковски и на негово място да бъде Румен Филатов. 

Решение № 335 
Общински съвет Струмяни не приема състава на Комисията по бюджет и финанси да се допълни с Румен 
Филатов – на мястото на инж. Николай Илиев. 

Решение № 336 
 Общински съвет Струмяни не приема Комисия по строителство и градоустройство да се  
допълни  с д-р Евгени Станковски – на мястото на инж. Николай Илиев. 

Решение № 337 
 Общински съвет Струмяни не избира за  зам. председател на Общински съвет   д-р Евгени 
Кирилов Станковски.  

Решение № 338 
Общински съвет Струмяни прие следните изменения и допълнение в Наредба №1: 
 Раздел I 
1. В чл. 2 текста на ал.12 да се замени с нов – Продажба на алкохол, тютюневи изделия и упойващи и 
вредни за здравето вещества на малолетни непълнолетни. 
2. Към текста на ал.6 на чл.2 да бъде добавена думата “малолетни” преди “и непълнолетни”. 
3. В чл.2 текста на ал. 14 да се замени с нов и да се добавят две точки към алинеята: 
 “Достъпът на малолетни и непълнолетни лица в питейни и увеселителни заведения /барове, ресторанти, 
игрални зали, дискотеки, интернет клубове и др./, както  и на каквито и да е места извън дома на 
територията на общината след определения час както следва:  
т.1. За лица  до 14 години без придружител престоят след 21 часа през зимата /октомври-март/ и 22 часа 
през лятото /април-септември/.  
т.2. Лица над 14 до 18 години без придружител престоят след 22 часа през зимата  /октомври – март/ и 23 
часа през лятото /април – септември/” 
4. Към чл.2 да бъде добавена нова ал.15 - Допускането на малолетни и непълнолетни  без родители след 
определения в чл.2 ал.12 час в заведения, в които се сервират алкохолни напитки, както и сервирането на 
такива лица на алкохол и цигари по всяко време. 



5. Да бъде добавена нова ал.16 към чл.2 със следния текст: Продажба на алкохол на младежки забави, 
спортни игри и други подобни. 
6. Да бъде добавена нова ал.17 към чл.2 -  Излагането и разпространението чрез продажба или даром на 
вестници, списания, касети и филми с порнографски вид и съдържание на открито, освен на писмено,  
предварително разрешени от кметството закрити места /във всички случаи закрити/. 
Раздел V 
1. Към чл.13, ал.1 т.1 да бъде добавен текста “глоба до 50 лв. с квитанция”. 
 2. Точка 2 на чл.13, ал.1 да се раздели и промени номерацията както следва: 
т.2 –“ глоба до 5000 за всички физически лица. 
 и т.3 – “глоба до 50 000 лв. за всички физически и юридически лица регистрирани като търговци 
по Търговския закон” 
3.Текста на настоящата  т. 3 да бъде под т.4  
4. Да бъде добавен нов чл.20 със следния текст: 
“Лицата нарушили наредбата по чл. 2, ал.12 се отвеждат в РПУ Сандански или до най - близкия ПУ, като 
своевременно се уведомяват родителите, настойници и/или лицата които ги заместват. 
(1)Престоят на малолетните и непълнолетните нарушители в РПУ/ПУ продължава до идването на 
родителите, настойници и/или лицата които ги заместват.  
 (2) На родителите/настойниците/лицата които ги заместват се налага глоба от 50 до 200лв. При повторно 
нарушение глобата е от 200 до 500 лв. 
(3)По искане на нарушителя или при невъзможност да заплати  глобата, Кметът може да я замени с 
доброволен труд от 20 до 100 часа в полза на общината”. 
5. Да бъде добавен нов чл.21, както следва: 
(1)Глобите до 50 лв. не подлежат на обжалване. 
(2)Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция до 50 лв. за нарушението се 
съставя акт. 
6. Да бъде добавен нов чл. 22 със следния текст “Наказващите органи могат да уведомят за наложените 
наказания обществеността чрез средствата за масова информация”. 
7. Да бъде добавен нов чл. 23, а именно: 
(1)Административнонаказателно отговорни са родителите на малолетни и непълнолетни нарушители на 
настоящата наредба. 
(2) По отношение на малолетните и непълнолетни нарушители  се прилагат възпитателни мерки по 
ЗБППМН. 
Чл. 13. (1) на нарушителите на наредбата се налагат следните наказания: 
1. Предупреждение; 
2. Глоба до 5000 лв. за всички физически лица;  
3. Имуществени санкции в размер до 50 000лв. за еднолични търговци и юридически лица; 
4. при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена 
професия или дейност. 
Чл. 18. Длъжностните лица, посочени в горните две разпоредби от настоящата наредба, при 
неизпълнение на възложените им задължения се санкционират с глоба до 5 000 лева. 

Решение № 339 
Общински съвет Струмяни реши, решението по точка четвърта (Предложение за проектиране и 
изграждане на пречиствателна станция за питейни и битови нужди на територията на община Струмяни) 
да бъде взето на някоя от следващите сесии на Общински съвет. Като бъде назначена комисия в която да 
има юрист и да се  проучат нещата по-детайлно. 

Решение № 340 
На основание чл. 21, ал.1, т.8,от ЗМСМА  във връзка с чл.1, ал.2 и ал.3, чл.3, ал.1 от Закона за 
аренда в земеделието, чл.46 и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общински имущество.  
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да отдаде под аренда земеделски имот № 
021011 – представляващ нива с площ от 18,968 дка, находят се в местността  “Гладно поле” в землището 
на село Илинденци за срок от 50 години. 
 

Решение № 341 
1.Общински съвет Струмяни утвърждава следните схемите /скици/ на местата за разполагане на 
временни преместваеми съоръжения: 
1. Скица № 42/30.03.2006г.- с. Струмяни; 
2. Скица № 43/30.03.2006г. – с. Струмяни; 
            3. Скица № 44/30.03.2006 г. – с. Струмяни, петно №9 – отпада; 
 4. Скица № 37/30.03.2006г. –  с. Микрево; 



 5. Скица № 38/30.03.2006 г. – с. Микрево; 
 6. Скица № 39/30.03.2006г. – с. Илинденци; 
 7. Скица № 40/30.03.2006г. – с. Илинденци; 
 8. Скица № 47/05.04.2006 г. – с. Илинденци; 
 9. Скица № 36/30.03.2006 г. – с. Каменица; 
 10. Скица № 41/30.03.2006г. – с. Горна Крушица; 
 11. Скица № 35/30.03.2006г. – с. Добри Лаки; 
12. Скица № 34/30.03.2006г. – с. Драката 
 
Решение № 342 
1.Общински съвет Струмяни, утвърждава пазарните оценки изготвени от независими оценители за 
следните недвижими имоти – частна общинска собственост, които да послужат за начална конкурсна 
цена, а именно: 
 1.1. Пазарна оценка за УПИ ІV в квартал 7 по регулационния план на с. Струмяни на стойност 
5 454,00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от Протокол 
№ 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.2. Пазарна оценка за УПИ ІІІ в квартал 10 по регулационния план на с. Струмяни на стойност 
4 574,00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от Протокол 
№ 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.3. Пазарна оценка за обект: Училищна сграда ведно с поземлен имот № 1, находящ се в 
застроителния полигон на с. Палат на стойност 6 934, 00 лева, възложена от Кмета на общината на 
независим оценител, след Решение № 329 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.4. Пазарна оценка за обект: Училищна сграда ведно с поземлен имот № 1, находящ се в 
застроителния полигон на с. Кърпелево на стойност 5 943, 00 лева, възложена от Кмета на общината на 
независим оценител, след Решение № 331 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
1.5. Пазарна оценка за обект: сграда ведно с поземлен имот № 8, находящ се в застроителния полигон на 
с. Игралище на стойност 6 404, 00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след 
Решение № 328 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
1.6. Пазарна оценка за УПИ ІІ в квартал 65 по РП на с. Илинденци на стойност  
5 211, 00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от 
Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
Решение № 342 
1.Общински съвет Струмяни, утвърждава пазарните оценки изготвени от независими оценители за 
следните недвижими имоти – частна общинска собственост, които да послужат за начална конкурсна 
цена, а именно: 
 1.1. Пазарна оценка за УПИ ІV в квартал 7 по регулационния план на с. Струмяни на стойност 
5 454,00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от Протокол 
№ 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.2. Пазарна оценка за УПИ ІІІ в квартал 10 по регулационния план на с. Струмяни на стойност 
4 574,00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от Протокол 
№ 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.3. Пазарна оценка за обект: Училищна сграда ведно с поземлен имот № 1, находящ се в 
застроителния полигон на с. Палат на стойност 6 934, 00 лева, възложена от Кмета на общината на 
независим оценител, след Решение № 329 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
 1.4. Пазарна оценка за обект: Училищна сграда ведно с поземлен имот № 1, находящ се в 
застроителния полигон на с. Кърпелево на стойност 5 943, 00 лева, възложена от Кмета на общината на 
независим оценител, след Решение № 331 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
1.5. Пазарна оценка за обект: сграда ведно с поземлен имот № 8, находящ се в застроителния полигон на 
с. Игралище на стойност 6 404, 00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след 
Решение № 328 от Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 
1.6. Пазарна оценка за УПИ ІІ в квартал 65 по РП на с. Илинденци на стойност  
5 211, 00 лева, възложена от Кмета на общината на независим оценител, след Решение № 330 от 
Протокол № 42/08.09.2006 г. на ОбС Струмяни; 

Решение № 344 
  1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да извърши бракуване и/или 
продажба чрез конкурс на следните линейки:  
    - Линейка марка “Ниса 522 ” с рег. № Бл 19-50 ТВ в Здравна служба Илинденци – собственост на 
община Струмяни; 
 - Линейка УАЗ 452А с рег. № Бл 57-50 ТВ в Здравна служба Раздол – собственост на община 
Струмяни; 



 - Линейка УАЗ 452А с рег. №  Бл 49-95 в Здравна служба Цапарево - собственост на община 
Струмяни. 

Решение № 345 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил “Пежо 
407”рег. № СА 0778 ВА  за пътувания на Кмета  в и извън общината за третото тримесечие на 2006 год. в 
размер на 363,71 лв. /триста шестдесет и три 0,71 лв./. 

С П Р А В К А 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за третото тримесечие на 2006 
год.  
 
 І. Разходи за гориво                                      - 363,71 лв. 
 
1. Разходи за месец юли 
- пробег 606 км.                                – 111,81 лв. 
- пътен лист № 143766/04.07.2006 г. 
- пътен лист № 143768/06.07.2006 г. 
- пътен лист № 143770/10.07.2006 г. 
- пътен лист № 143771/11.07.2006 г. 
- пътен лист № 143773/13.07.2006 г. 
 
2. Разходи за месец август 
- пробег 697 км.                                  – 132,99 лв. 
 - пътен лист № 174001/01.08.2006 г. 
 - пътен лист № 1744004/04.08.2006 г. 
 - пътен лист № 1744005/06.08.2006 г. 
 - пътен лист № 1744010/11.08.2006 г. 
 - пътен лист № 1744013/16.08.2006 г. 
 - пътен лист № 1744020/28.08.2006 г. 
 
3. Разходи за месец септември 
- пробег   689 км.                                – 118,75 лв.             
 - пътен лист № 640332/01.09.2006 г. 
 - пътен лист № 640333/04.09.2006 г. 
 - пътен лист № 640337/11.09.2006 г. 
 - пътен лист № 640340/14.09.2006 г. 
 - пътен лист № 640343/19.09.2006 г. 

Решение № 346 
Общински съвет Струмяни дава правото на кмета на общината: 

 - да кандидатства пред ПУДООС към МОСВ с проект „събиране и трайно съхраняване на негодни за 
употреба пестициди, чрез използване на контейнери „Б-Б куб”; 
 - при реализиране на проекта Б-Б кубовете да бъдат разположени на поземлен имот №2, собственост на 
община Струмяни намиращ се в одобрен околовръстен полигон на с. Гореме. 

Решение № 347 
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да извърши бракуване на автомобил ВАЗ 2104, 
модел „ лек”, с рег. № Е 0046 АН-собственост на община Струмяни. 

Решение № 348 
Общински съвет Струмяни избира поименна комисия за проектиране и изграждане на пречиствателна 
станция за питейни и битови нужди, която да представи становище за решение пред ОбС, както следва: 
1. Гергана Коюмджиева 
2. Ваня Илиева 
3. Кирил Писков 
4. Елисавета Делева 
5. Страхил Богоев 
6. инж. Благой Григоров 
7. Румен Филатов 

Решение № 349 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот VІ /шести/ с пл. № 105 /сто и пети/ с площ от 1930 кв. м. /хиляда деветстотин 
и тридесет квадратни метра/, ведно с построената върху същия имот училищна сграда, на два етажа със 



застроена площ от 650 кв. м. /шестотин и петдесет кв. м./, находяща се в квартал 6 /шести/ по 
регулационния план на с. Цапарево, община Струмяни, при граници и съседи на имота: от три страни 
улици и площад.  
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: Урегулиран 
поземлен имот VІ /шести/ с пл. № 105 /сто и пети/, с площ от 1930 кв. м. /хиляда деветстотин и тридесет 
квадратни метра/, ведно с построената върху същия имот училищна сграда, на два етажа със застроена 
площ от 650 кв. м. /шестотин и петдесет кв. м./, находяща се в квартал 6 /шести/ по регулационния план 
на с. Цапарево, община Струмяни, която е на стойност 84 153 лева /осемдесет и четири хиляди сто 
петдесет и три лева/.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 84 153 лв../ осемдесет и четири хиляди сто петдесет и 
три лева/. 
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение № 350 
Общински съвет Струмяни не приема предложението на Кмета за изготвяне на пазарни оценки от 
независим лицензиран оценител, след което да проведе конкурс за продажба на следния имот: 
УПИ IХ /девети/, с планоснимачен № 489 в кв.25 /двадесет и пети/, находящ се по регулационния план на 
с.Микрево, целият с площ от 156 кв.м /сто петдесет и шест квадратни метра/, при съседи на имота: улица 
УПИ VI, УПИ V. 

Решение № 351 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране пред 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на 
околната среда и водите с обект: „Ремонт на питеен водопровод за Добри Лаки”. 

Решение № 352 
Общински съвет с.Струмяни не удоволетворява молбата на Николина Тодорова Бялкова от с. Илинденци 
Мотивите са следните: 
1. „Струмстрой” ЕООД е самостоятелно юридическо лице със своя собствена имуществена отговорност. 
Госпожа Бялкова като взискателка разполага с вземане срещу „Струмстрой” ЕООД, а не срещу община 
Струмяни. 
 2. Липсва правно и бюджетно основание Общински съвет Струмяни да изплаща задълженията на 
съществуващото търговско дружество 
 3. В Търговския закон е регламентирана процедурата по обявяване на дружеството длъжник в 
несъстоятелност. 

Решение № 353 
Общински съвет с.Струмяни прекратява съсобствеността между община Струмяни и Христина Благоева 
Чорбаджийска, чрез продажба на частта  на общинския имот състоящ се от 150 кв.м, представляващ УПИ 
ХIII /тринадесети/, находящ се в 19 А по РП на с. Микрево. 

Решение № 354 
Общински съвет Струмяни разрешава на  д-р Евгени Кирилов Станковски, да изгради водопроводно 
отклонение 120 метра от централния водопровод до собствена жилищна  сграда за собствени нужди и със 
собствени средства. 

Решение № 355 
 1.Общински съвет Струмяни дава съгласие за участие на община Струмяни в Учредителното 
събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Кресна и Струмяни – развитие 
без граници” 
 2.Общински съвет Струмяни определя за представители от община Струмяни в Управителния 
съвет на сдружението: 
 2.1. Мария Чинкова – Председател на Общински съвет; 
 2.2. Ваня Пецанова –Секретар на община Струмяни; 
 2.3. Валентин Чиликов – Председател на ЧН; 
 2.4. Калина Джаджова – Директор на ОДЗ “Снежанка”; 
 2.5. Зарян Бараков – Земеделски производител; 
 2.6. Мария Панайотова-Стамболиева – Зам.кмет по ХДЕ  /резервен член/; 
 2.7. Дияна Гегова – медицински фелшер в община Струмяни /резервен член/; 
3. Общински съвет Струмяни определя за представител от община Струмяни в Контролния съвет на 
сдружението: 
   3.1. Силвия Донева – Директор на дирекция “ФСДУС”; 
   3.2. Соня Тодорова – член на “Младежка инициатива за Струмяни”; 



   3.2. Страхил Димитров /резервен член/. 
Решение № 356 

Общински съвет Струмяни се въздържа от вземане на решение по молбата на Председателя на ПК 
„Огражден”, поради взето Решение № 222 от Протокол №19/25.07.2001год. на Общински съвет 
Струмяни. 

Решение № 357 
                                     Общински съвет Струмяни реши: 
Надежда Атанасова Славова от с. Илинденци да заплаща ½ от таксата за ползване на детска градина за 
третото си дете и да не заплаща такса за близнаците. 

Решение № 358 
Общински съвет Струмяни отпуска сумата от 150 лв. за осигуряване на дървен материал за извършване 
на строителни работи по къщата на семейството на Елеонора Методиева Ефтимова.  Средствата за 
реализиране на строителни дейности ще бъдат предоставени на кмета на с. Раздол. 

Решение № 359 
 Общински съвет Струмяни  приема отчета за дейността на общински съвет,  за периода 27 
декември 2005 год. – 28 декември 2006 година. 

Решение № 360 
Общински съвет Струмяни: 

 1. Дава съгласие да се дари на Църковно настоятелство на храма „Св.Св Константин и Елена ” с. 
Струмяни недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот 
ХІІІ /тринадесети/, находящ се в квартал 3 /трети/ по регулационния план на село Струмяни, община 
Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: УПИ ХVІ /шестнадесети/; УПИ УПИ VІІІ /осми/; 
УПИ ІХ /девети/; УПИ Х /десети/; УПИ ХІ /единадесети/; УПИ ХІІ /дванадесети/ от две страни улици  
2. Общински съвет Струмяни,  възлага на Кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за 
дарение на гореописания имот с Църковното настоятелство на храма „Св.Св Константин и Елена ” с. 
Струмяни. 

Решение № 361 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот № 1/първи/  с площ от 224 кв. м. /двеста двадесет и четири квадратни метра/, ведно с 
построената върху същия имот училищна сграда, на два етажа със застроена площ от 76,43 кв. м. 
/седемдесет и шест квадратни метра и четиридесет и три квадратни сантиметра./, находяща се в 
застроителния /околовръстен/ полигон на с. Вракуповица, община Струмяни, при граници и съседи на 
имота: от три страни площад и от запад – черен път.  
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: поземлен имот 
№ 1 /първи/  с площ от 224 кв. м. /двеста двадесет и четири квадратни метра/, ведно с построената върху 
същия имот училищна сграда, на два етажа със застроена площ от 76,43 кв. м. /седемдесет и шест 
квадратни метра и четиридесет и три квадратни сантиметра./, находяща се в застроителния 
/околовръстен/ полигон на с. Вракуповица, община Струмяни, която е на стойност 5 809,00 лева /пет 
хиляди осемстотин и девет лева/.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 5 809,00 лв../ пет хиляди осемстотин и девет лева/. 
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

 Решение № 362 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие  да бъде намалена  началната  конкурсна цена  на УПИ ІV /четвърти/ с площ 
от 864 кв. м., находящ се в квартал 7 /седми/ по РП на с. Струмяни  с 20% - от 5 454,00 
лева пазарната оценка на 4 363,20 лв. и същата да послужи за начална  конкурсна цена при 
стартирането на повторния конкурс.  
2.Дава съгласие  да бъде намалена  началната  конкурсна цена на УПИ ІІІ /трети/ с площ от 
677, находящ  се в квартал 10 /десети/ по  РП на с. Струмяни с 20% - от 4 574,00 лева 
пазарната оценка на 3 659,20 лв. и същата да послужи за начална конкурсна цена при 
стартирането на повторния конкурс.  
3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе повторен конкурс за 
гореописаните  имоти в т. 1 и т. 2  и сключи Договор  за продажба със спечелилите  
участници. 

 
 



Решение № 363 
Общински съвет Струмяни реши да бъде намален капацитета на Дом за възрастни с психични 
растройства, с.Раздол, считано от 01.02.2007 г. както следва: 
 Потребители – до 80 души; 
 Персонал – 36 души. 
Общински съвет Струмяни реши на основание Решение на МС № 926/29.12.2006год. за 
разделение на дейностите, финасирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани 
от държавата  дейности през 2007 год. да се осигурят: 
Средства за работни заплати – 113 309 лв.; 
Осигурителни  вноски ДОО – 24 116 лв.; 
Здравно-осигурителени вноски – 4 731лв. 
Други възнаграждение – 8 000лв. 
Веществена издръжка – 198 613 лв. 
Общо – 348 769лв. - платими, чрез бюджета на общината  и финансиран чрез държавния бюджет за 
2007 година. 

Решение № 364 
Общински съвет Струмяни избира  за свой представител в общото събрание на „МБАЛ – Благоевград” за 
2007 год., д-р Евгени Кирилов Станковски. 

Решение № 365 
Общински съвет Струмяни: 

1.Прекратява дяловото участие на община Струмяни в “МБАЛ – Благоевград”   поради невъзможността 
да внесе необходимата сума. 
2.Дарява акциите от дяловото участие на община Струмяни на “МБАЛ – Благоевград”. 
            3.Упълномощава д-р Евгени Кирилов Станковски да подписва всички документи и взема решения 
свързани с прекратяването на дяловото участие на община Струмяни в “МБАЛ – Благоевград”. 

Решение № 366 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране на 
обект: ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.ПАЛАТ. 

Решение № 367 
 Общински съвет Струмяни, дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране на 
обект: КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ШАШКА, С.СТРУМЯНИ – УКРУПВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ. 

Решение № 368 
Общински съвет Струмяни подкрепя проект  „ Децата на с.Илинденци и с.Струмяни – ръка за ръка” към 
Фондация работилница за гражданска инициатива,  
за изграждане на многофункционална спортна площадка, на Настоятелство, на ЦДГ „Радост” 
с.Илинденци, община Струмяни. 

Решение № 369 
Общински съвет с. Струмяни приема актуализация на разходната част на бюджета на Общината за 2006 
год. 
 
  І. Разходна част 
 1. Дейност “Общинска администрация”-дофинансиране – минус 6 668 лв. 
 2. Дейност “Общинска администрация”- издръжка – плюс 6 668 лв 
  ІІ. Приложение - Справка 
 

С П Р А В К А   
За 

Актуализация на бюджета на община Струмяни за 2006 год. по разходни функции 
 І. Изпълнителни и законодателни органи 
 1. Общинска администрация – дофинансиране със собствени приходи 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
0100 Заплати 12 547 7 052 - 5 495 
0101 Запл. на персонал по труд.правоотнош. 12 547 7 052 - 5 495
0551 Осиг.вноски за ДОО 2 297 1 494 - 803 
0560 Здр.-осиг.вн. от работд. 490 269 - 221 
0580 Вноски за ДЗПО 196 47 - 149 
 Всичко разходи 15 530 8 862 - 6 668 
 



2. Общинска администрация – издръжка 
 
§   Наименов.на параграфа Било лв Става лв Корекция + - 

лв 
1020 Други разходи за външни услуги 42 053 48 721 + 6 668 
 Всичко разходи 42 053 48 721 + 6 668 
 

Решение № 370 
Общински съвет с. Струмяни приема актуализация в приходната и разходната част на бюджета на 
Общината за 2006 година. 
 
 І. Приходна част 
 1. Увеличение на собствените приходи                            + 65 834 
 Всичко приходи по бюджета                                           + 65 834 
 
 ІІ. Разходна част 
 1. Функция “Изпълнителни и законодателни органи”    + 45 299 
 2. Функция “Почивно дело, култура, религ.де-сти”        + 20 535 
 Всичко разходи по бюджета                                            + 65 834 
 
 Приложение – Справка № 1 и № 2 за актуализация на приходите и разходите по бюджета за 2006 
год. 

С П Р А В К А  № 1 
За актуализация на приходите за бюджетната 2006 год. 

 
§ Наименование на параграфа Било лв Става лв Корекция +, 

-лв 
І. Собствени приходи    
1. Имуществени данъци 39 600 42 372 +2772 
1301 Данък върху недвижими имоти 10 300 10 171 -129 
1303 Данък в.прев.средства 20 500 20 112 -388 
1304 Дан.на прид.им. по дар. 2 000 10 436 +8 436 
1300 Всичко 32 800 40 719 +7 919 
2000 Други данъци 6 800 1 653 -5 147 
2. Неданъчни приходи    
2404 Прих.от продажба на услуги 300 972 +672 
2405 Прих. от наеми на имущ. 4 200 7 990 +3 790 
2406 Прих.от наеми на земя 15 500 14 776 -724 
2408 Прих.от лихви по банк.см. 200 137 -63 
2400 Всичко 20 200 23 875 +3 675 
2701 За полз.на д.градини 19 500 17 505 -1 995 
2702 За полз.на д.ясли 5 000 5 082 +82 
2704 За ползване на ДСП 15 500 12 157 -3 343 
2705 За полз.на пазари,търж. 1 000 590 -410 
2707 За битови отпадъци 53 000 43 214 -9 786 
2709 Такса за добив на кариерни м-ли 0 200 +200 
2710 За техн. услуги 4 600 9 456 + 4 856 
2711 За нот.зав.и адм.услуги 12 000 8 837 -3 163 
2716 Туристическа такса 500 228 -272 
2729 Други местни такси 18 800 12 890 -5 910 
2700 Всичко 129 900 110 159 -19 741 
2802 Глоби,санкции и неуст. 6 500 3 704 -2 796 
2800 Всичко 6 500 3 704 -2 796 
3619 Др.нед.приходи 7 500 1 605 - 5 895 
3600 Всичко 7 500 1 605 - 5 895 
4029 Прих. от прод.на ДМА 19 000 53 439 +34 439 
4040 Прих.от прод.на земя 17 000 49 980 +32 980 
4000 Всичко 36 000 103 419 +67 419 



4501 Дарения, помощи и др.безв.суми 0 20 400 +20 400 
4500 Всичко 0 20 400 +20 400 
 Всичко недан.приходи  200 100 263 162 +63 062 
 Всичко собств.приходи 239 700 305 534 +65 834 
ІІІ. Субсидии от РБ 2 392 846 2 300 032  
 В т. ч. обща допълваща субсидия 1 395 634 1 302 820  
 В т.ч.обща изравнителна субсидия и други 

трансфери за общ.дейн. 
224 500 224 500  

 В т.ч.за кап.разходи 273 240 273 240  
 Преотстъпен данък по ЗОДФЛ 499 472 499 472  
ІV. Други целеви трансфери 405 929 405 929  
 Агенция Пътища 102 900 102 900  
 Зимно поддържане 50 800 50 800  
 Стихийни бедствия 208 071 208 071  
 Ветерани 17 637 17 637  
 Междуселски превози 12 173 12 173  
 Превоз ученици 14 348 14 348  
V. Трансфери 235 256 235 256  
 В т.ч. по програми за врем.заетост 243 453 243 453  
 В т.ч.  за избори 15 508 15 508  
 В т.ч.: от ПУДООС 26 641 26 641  
 В т.ч.Трансфер за закуски 14 994 14 994  
 Предоставени трансфери – съфинансиране КБ -65 340 - 65 340  
 Всичко приходи по бюджета 3 273 731 3 246 751  

С П Р А В К А № 2 
За актуализация на бюджета на община Струмяни за 2006 год. по разходни функции  
1. Общинска администрация – издръжка 
 

§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1020 Разходи за външни услуги 48 721 94 020 + 45 299 
 Всичко разходи 48 721 94 020 + 45 299 

2. Други дейности по културата – издръжка 
§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1098 Други разходи 0 20 535 + 20 535 
 Всичко разходи 0 20 535 + 20 535 
 Общо   + 65 834 

Решение № 371 
Общински съвет Струмяни приема годишния отчет на Местната комисия за борба срещу 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни за 2006 година. 

Решение № 372 
Общински съвет Струмяни отменя   Решение № 365 от Протокол № 46/31.01.2007год. 

Решение № 373 
Общински съвет Струмяни отпуска финансова помощ за лечение в размер на 400 /четиристотин/ лева, на 
Димитър Ефтимов Иванов от с.Добри Лаки. 

Решение № 374 
Общински съвет с.Струмяни приема отчета за изпълнение решенията на Общински съвет Струмяни за 
периода 01.01.2006 год. – 31.12.2006 година. 

Решение № 375 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил „Пежо 
407” рег.№ СА 0778 ВА за пътувания на Кмета в и извън общината и командировки за четвъртото 
тримесечие на 2006 год. в размер на 1020, 98 /хиляда и двадесет 0, 98лв./. 

Решение № 376 
Общински съвет Струмяни приема отчета за изпълнението на бюджета по приходната част по видове 
приходи, параграфи и подпараграфи  и разходната част по функции за 2006 година. 

Решение № 377 
Общински съвет с.Струмяни  не приема корекции в Приложение №9 /Справка за разпределяне на целева 
субсидия на ЛКВ по обекти за 2007година/. 

Решение № 378 



Общински съвет с.Струмяни  прие  без корекции  Приложение №9 от бюджета на община Струмяни за 
2007 година . 

Решение № 379 
І. Общински съвет с.Струмяни приема бюджета на община Струмяни, както следва: 
1.1. По прихода                    -  3 889 681 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1. Приходи с държавен характер  - 1 804 916 лв. 
В т.ч.: 
1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ  - 150 986 лв. 
1.1.1.2. Обща допълваща субсидия      - 1 515 739 лв. 
1.1.1.3. Целева субсидия за ЛКВ          -      10 000 лв. 
1.1.1.4. Преходен остатък                     -     128 191 лв. 
 в т.ч.: за Стихийни бедствия   -     116 031 лв. 
 в т.ч.: да Прогр.вр.заетост       -       12 071 лв. 
 в т.ч.: за Ветерани                     -              89 лв.  
 
1.1.2. Приходи с общински характер  - 2 084 765 лв. 
В т.ч.: 
1.1.2.1. Други данъци                -  16 300 
1.1.2.2. Имуществени данъци    - 64 230 лв. 
1.1.2.3. Неданъчни приходи      -  295 835 лв. 
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия –  225 800 лв. 
1.1.2.5. Целева субсидия за ЛКВ за общ. дейности – 1 410 300 лв. 
 в т.ч. за екологичен обект канализация Микрево – 1 000 000 лв. 
 в т.ч. за ремонт на общински пътища                    -     236 800 лв. 
1.1.2.6. Трансфер за компенсиране на пътния данък – 18 800 лв. 
1.1.2.7. Трансфер за зимно поддържане                      -  53 500 лв. 
 
1.2. По разхода              - 3 889 681 лв. 
В т.ч.: 
Държавни дейности      - 1 804 916 лв. 
Общински дейности     -  2 072 975 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 11 790 лв. 
1.2.1. Приема недостиг в общинските дейности в размер на 253 228 лв. 
1.2.2. Разпределение на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и общинските 
дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4,5,6. 
1.2.3. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2007 год. 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; 
1.2.4. Приема лимит за представителни разходи и посрещане на гости на Кмета на община Струмяни в 
размер на 8000 лв. и лимит за представителни разходи на Председателя на ОбС в размер на 2000 лв.;  
1.2.5. Приема лимит за социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови 
възнаграждения; 
1.2.6. Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2007 г., предоставени във вид на помощ за ковчег в 
размер на 50 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за 
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица; 
1.2.7. На основание чл.31, ал.2, от ПМС № 20/02.02.2007 г за изпълнение на ДБРБ за 2007 год. 
утвърждава списък на длъжностите и лицата в държавна дейност ДВПР с. Раздол, които имат право на 
транспортни разноски и одобрява бюджетни кредити в размер на 6000 лв.съгласно Приложение №12. 
1.2.8. На основание чл.27, ал.1, т.т.1,2, от ЗОБ, при спазване на общия размер по бюджета и разделението 
му на държавни и общински дейности ОбС Струмяни предоставя следните правомощия на кмета на 
общината за бюджетната 2007 год.: 
- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за 
една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните държавни дейности; 
- Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи  в една дейност или от една дейност в 
друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; 
1.2.9. Определя численост на персонала и средни брутни месечни заплати по функции в държавни и 
общински дейности на основание ПМС № 168/2006 год., съгласно Приложения № № 7 и 8; 



1.2.10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци; 
1.2.11. Предоставя като правомощие на кмета на общината да кандидатства за средства от централния 
бюджет за съфинансиране на проекти; 
1.2.12. 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; 
1.2.13. 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; 
1.2.14. При възникване на временен недостиг от средства за финансиране на общинските дейности дава 
право на кмета на общината да поема общински дълг чрез договор за заем с банка или друга финансова 
институция; 
1.2.15. Задължава кмета на общината: 
1.2.15.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити; 
1.2..15.2. 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; 
1.2.15.3. 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 или държавния трансфер на ДДФЛ; 
1.2.15. 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. 
1.2.16. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2007 год.в размер на 1 420 300 лв. по обекти, 
съгласно Приложение № 9 и № 10; 
1.2.17. Одобрява разпределението на средствата за ЛКВ за 2007 г., съгласно §50  от ПЗР на ЗДБРБ за 
2007 г. в размер на 46 800 лв. по Приложение №11. 

Решение № 380 
Общински съвет Струмяни приема да освободи от потребителска такса лицата ползващи услугата 
“социален асистент” през 2007 година по Националната програма “ Асистенти на хора с увреждания”. 

Решение № 381 
Общински съвет Струмяни  закрива Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Игралище, 
общ.Струмяни. Училището е общинско, четвърта категория. 
Мотиви за закриване на училището: 
1.През учебната 2006/2007година, единствената паралелка, която се обучава е VIII клас и завършва 
основното си образование на 30.06.2007 год.; 
2.За учебната 2007/2008год. няма записани ученици. 
Приемането и съхраняването на задължителната документация да бъде в СОУ „Св.Пайсий 
Хилендарски”, с.Микрево, община Струмяни. 

Решение № 382 
Общински съвет Струмяни избира временна комисия за изработване на становището по искането на 
представителите от с.Вракуповица,  в следния състав: 
1. Кирил Укев – Общинска служба „Земеделие и гори”; 
2. Дияна Каракичева, Людмила Султова, Дамян Цветков, Страхил Карабелски, Евгени Илиев, Крум 
Богоев – Общинска администрация Струмяни; 
3. Любен Митрев – Председател на Комисията по гори, земеделие и екология. 
4. Страхил Богоев – Общински съветник. 
5. По трима  представители от цитираните в предложението населени места, избрани от кметските 
намесници. 

Решение № 383 
Отменя частично Решение № 295 от Протокол № 37 от 20.04.2006 г. като  в  точка 1 / първа/ на изречение 
второ отпада текста: „Почивна станция  в с. Добри Лаки  с капацитет: потребители- 16 души, персонал 10 
души.” 

Решение № 384 
Общински съвет Струмяни обявява от публична общинска в частна общинска собственост - сграда 
представляваща бивше кметство, намираща се в село Горна Рибница, състояща се на два етажа със 
застроена площ от 69,90 кв. м., ведно с поземления имот № 1 целият с площ 192,70 кв. м. 

Решение № 385 
Общински съвет Струмяни реши: 



1. Апартамент № 2 етаж 1 със застроена площ от 66,37 кв. м., находящ се в жилищен блок, намиращ се в 
УПИ І, квартал 31 по регулационния план на село Струмяни, община Струмяни да премине от оборотен в 
апартамент за продажба. 
2. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ : 
Апартамент № 2, етаж 1 със застроена площ от 66.37 кв. м., 9,6% идеални части от общите части на 
сградата и съответното право на строеж от общата площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І 
/първи/, квартал 31 /тридесет и първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: главен път; апартамент 1, етаж 1; апартамент 2, етаж 2; мазе 
 3. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: 
Апартамент № 2, етаж 1 със застроена площ от 66.37 кв. м., 9,6% идеални части от общите части на 
сградата и съответното право на строеж от общата площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І 
/първи/, квартал 31 /тридесет и първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: главен път; апартамент 1, етаж 1; апартамент 2, етаж 2; мазе, която е на 
стойност 7 631,00 лева /седем хиляди шестотин тридесет и един лева/.   
4. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
5. Определя начална конкурсна цена в размер на 7 631,00 лв./ седем хиляди шестотин тридесет и един 
лева/. 
6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение № 386 
Собственикът на отстъпеното право на строеж да придобие действителните размери от 811 кв. м. на УПИ 
ІІ с пл. № 485, кв. 25 по РП на с. Микрево ,от които 741 кв. м. са с отстъпено право на строеж. 
 

Решение № 387 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Ивайло Любенов Черкезов. 
Мотиви: 
След направената справка в Дирекция ”Околна среда, благоустрояване и градоустройство” и Общинска 
служба „Земеделие и гори” Струмяни се установи следното: имота, който г-н Черкезов иска да закупи в 
момента съществува като път – общинска собственост, находящ се в земеделска земя. Не е придаваем 
към негови имот  и не може да бъде прекратена собствеността между общината и физическото лице. 
Тоест до всеки имот трябва да има достъп. Пътя е със статут публична общинска собственост и не може 
да бъде продаван. 

Решение № 388 
Общински съвет Струмяни избира  Румен Филатов за член на  постоянната комисия по бюджет и 
финанси  към Общински съвет Струмяни. 

Решение № 389 
Общински съвет Струмяни не прие г-н Румен Филатов да заеме мястото на инж.Николай Илиев в 
Комисията по строителство и градоустройство. 

Решение № 390 
Общински съвет Струмяни  избира д-р Евгени Станковски за член на постоянната Комисия по 
строителство и градоустройство към ОбС Струмяни. 

Решение № 391 
Общински съвет Струмяни не прие г-н Румен Филатов да заеме мястото на инж.Николай Илиев като 
Зам.председател на ОбС Струмяни. 

Решение № 392 
Общински съвет Струмяни не избира д-р Евгени Станковски  за Зам.председател на ОбС Струмяни. 

Решение № 393 
Общински съвет Струмяни удостоява Андрей Каракичев със званието „Почетен гражданин на община 
Струмяни” за приноса му в популяризирането на община Струмяни. 

Решение № 394 
Общински съвет Струмяни удостоява Димитър Майсторски със званието „Почетен гражданин на община 
Струмяни” за приноса му в популяризирането на община Струмяни. 
 

Решение № 395 
Общински съвет Сктрумяни приема програмата за приемни по населени места на ОбС Струмяни 
съвместно с ОбА Струмяни за първото полугодие на 2007 година. 

Месец май 
28 - с.Микрево - (Благой Григоров, д-р Евгени станковски, Страхил Димитров) 
29 - с.Струмяни  (Румен Филотов, Страхил Богоев) 



30 - с.Драката (Кирил Писков, д-р Евгени Станковски, Страхил Богоев) 
31 - с.Илинденци (д-р Евгени Станковски, Елисавета Делева, Евгени Хаджиев) 

Месец юни 
11 - с.Цапарево (Любен Митрев, д-р Евгени Станковски, Евгени Хаджиев) 
12 - с.Добри Лаки  (Елисавета Делева, Румен Филатов, Страхил Димитров, Евгени Хаджиев) 
13 - с.Раздол  (Кирил Писков) 
14 - с.Клепало (Любен Митрев, д-р Евгени Станковски, Евгени Хаджиев) 

Месец юли 
12 - с.Гореме  (Любен Митрев, Евгени Хаджиев, Страхил Богоев, д-р Евгени Станковски) 
13 - с.Игралище (Румен Филатов, Верка Калоянова,Страхил Богоев) 
27 - с.Никудин  (Елисавета Делева, д-р Евгени Станковски, Румен Филатов, Верка Калоянова) 

Решение № 396 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Крум Стоянов Чолаков от с.Микрево  като отпуска 
безвъзмездна помощ за лечение в размер на 250 лева. 

Решение № 397 
Общински съвет Струмяни реши да се възстанови имота на Милка Стоева Димитрова /пл.№ 857 в кв.55 
по РП на с.Микрево/ в стари реални граници. 
За целта е необходимо изготвяне на ПУП от лицензирана геодези- четка фирми с цел уточняване на 
квадратурата на имота и протичане на процедурата. 

Решение № 398 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на РПУ Благоевград  като отпуска безвъзмездна 
помощ за лечение на полицейски инспектор  Георги Янчев в размер на 250 лева. 

Решение № 399 
Общински съвет Струмяни  приема «Програмата за оптимизация на мрежата на общинските училища  за 
учебната 2007/2008г. на община Струмяни ». 

Решение № 400 
Общински съвет с. Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил „Пежо 
407” рег.№ СА 0778 ВА  за пътувания на Кмета в и извън общината за първото тримесечие на 2007 год. в 
размер на 726,33 лв./седемстотин деветдесет и шест 0, 33 лв./. 

СПРАВКА 
За извършените разходи за командировки и гориво на Кмета на общината за първото тримесечие на 

2007год. 
I. Разходи за гориво    - 333,33лв. 
1. Разходи за месец януари 
 - пробег 531 км. 
  - пътен лист № 016165/09.01.2007г. 
  - пътен лист № 016170/16.01.2007г. 
II. Разходи за месец февруари 
- пробег 771 км. 
 - пътен лист № 016271/07.02.2007г. 
  - пътен лист № 016278/16.02.2007г. 
 III. Разходи за месец март 
- пробег 528 км. 
 - пътен лист № 016294/09.03.2007г. 
  - пътен лист № 14603/27.03.2007г. 
 

Решение № 401 
ОбС Струмяни препотвърждава свое решение №280 от Протокол №23/28.12.2001год. 

Решение № 402 
                                         Общински съвет Струмяни: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот І /първи/  с площ от 3056 кв. м. /три хиляди петдесет и шест квадратни метра/, 
ведно с построената върху същия имот училищна сграда, на два етажа със застроена площ от 224 кв. м. 
/двеста двадесет и четири квадратни метра/, находяща се в квартал 5 /пети/ по регулационния план  с. 
Каменица, община Струмяни, при граници и съседи на имота: УПИ ХІ /единадесети/; УПИ Х /десети/; 
УПИ V /пети/ и път. 
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: урегулиран 
поземлен имот І /първи/  с площ от 3056 кв. м. /три хиляди петдесет и шест квадратни метра/, ведно с 
построената върху същия имот училищна сграда, на два етажа със застроена площ от 224 кв. м. /двеста 
двадесет и четири квадратни метра/, находяща се в квартал 5 /пети/ по регулационния план  с. Каменица, 



община Струмяни, която е на стойност 8 452,00 лева /осем хиляди четиристотин петдесет и два 
лева/.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 8 452,00 лева /осем хиляди четиристотин петдесет и 
два лева/.   
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение № 403 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Никола Кирилов Терзийски от село Илиндеци. 
Мотиви: След направената проверка от служители на ОбА Струмяни е установено, че достъпа до имота 
на г-н Терзийски е осигурен посредством черен път и на този етап не е удачно изграждане на улица с 
достъп само до един имот. 

Решение № 404 
Общински съвет с.Струмяни прекратява съсобствеността между община Струмяни и Борис Герогиев 
Майсторски, чрез продажба на частта  на общинския имот с  №121 състоящ се от площ с 228 кв.м, 
находящ се кв.11 по РП на с.Драката. 

Решение № 405 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Йордан Илиев Подгорски и Васил Асенов 
Кирянски от с.Микрево  като отпуска безвъзмездна помощ за лечение в размер и на двамата по 200 лева. 

Решение № 406 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се дари на Църковно настоятелство на храма „Св. Димитър” с. Горна Крушица 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. № 119 /сто и 
деветнадесети/, целият с площ от 1315 кв. м. /хиляда триста и петнадесет кв. м./, находящ се в 
застроителния /околовръстен/ полигон на село Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград, 
при граници и съседи на имота: от три страни улици и поземлен имот с пл. № 49 /четиридесет и девет/. 
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за 
дарение на гореописания имот с Църковното настоятелство на храма „Св. Димитър ” село Горна 
Крушица. 

Решение № 407 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се дари на Църковно настоятелство на храма „Св. Вмч Панталеймон” с. Каменица 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шести/ с 
пл. № 141 /сто четиридесет и едно/, целият с площ от 976,85 кв. м. /деветстотин седемдесет и шест кв. м. 
и осемдесет и пет кв. см./, находящ се в квартал 13 /тринадесети/ по регулационния план на село 
Каменица, община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи на имота: улица, дере и УПИ V 
/пети/. 
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да издаде Заповед и сключи Договор за 
дарение на гореописания имот с Църковното настоятелство на храма „Св. Вмч Панталеймон ” с. 
Каменица. 

Решение № 408 
Общински съвет Струмяни приема „Наредбата за прилагане на модели на публично частно партньорство 
за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции” на първо четене, 
със следните корекции: 
 - чл.2, ал.1, т.4 да добие следния вид: „Съоръжения, свързани с водопроводната и канализационна 
инфраструктура, както и съоръжения за пречистване на водата”. 

Решение № 409 
Общински съвет Струмяни реши площада зад училището в с.Микрево да бъде ”Възраждане”. Улицата от 
ОК 324 до ОК 284 да бъде “Климент Охридски”. 
 

Решение № 410 
Общински съвет Струмяни именува улиците в с.Струмяни, с.Микрево и с.Илинденци, както следва: 
 

с.Струмяни  
Настоящи имена Предложения за нови 

Ул. “Международно шосе” Ул. “Цар Калоян” 
Ул. “Илинденско шосе” Ул. “Васил Левски” 
Площад пред сем. Муткови Пл. “Огражден” 
Ул. “Десета” Ул. “Св.Св.Кирил и Методий” 



Ул. “Двадесета” Ул. “Св.Св.Константин и Елена” 
Ул. “Осемнадесета” Ул. “Долна Белица” 
Площад при черквата  Площад “24-ти май” 
Ул. “Седемнадесета” Ул. “Спартак” 
Ул. “Тринадесета” Ул. “Дядо Ильо Малешевски” 
Ул. “Петнадесета” Ул. “Хан Кубрат” 
Ул. Четиринадесета” Ул. “Христо Ботев” 
Ул. “Шестнадесета” Ул. “Цар Самуил” 
Ул. “Четвърта” Ул. “Врабче” 
Ул. “Пета”  Ул. “Дончо Войвода” 
Ул. “Трета” Ул. “Горемско въстание” 
Ул. “Първа” Ул. “Струма” 
Улицата от Е-79 към цех “Джи.би.ай” Ул. “Пирин” 
Площад пред хотел “Карелия” Площад “България” 
Ул. “Мрамора” Ул. “Мраморна” 
Ул. “Девета” Ул. “Нигрита” 
Ул. “Втора” Ул. “Цар Симеон Велики” 
Ул. “Дванадесета” Ул. “Будител” 
Разлон от Е-79 до моста на р.Струма Ул. “Берово” 
Ул. “Единадесета” Ул. “Никола Вапцаров” 
 
                                                                    с.Микрево 

Настоящи имена Предложения за нови 
От моста на р.Струмяни до изхода за Цапарево Ул. “Берово” 
Ул. “Шестнадесета” Ул. “Цар Самуил” 
Ул. “Двадесета” Ул. “Св. Паисий Хилендарски” 
Ул. “Тридесет и пета” Ул. “Св. Георги” 
Площада зад училището Пл. “Възраждане” 
Площада пред читалището Пл. “Братя Миладинови” 
Ул. “Шеста” Ул. “Стефан Караджа” 
Ул. “Девета” Ул. “Васил Левски” 
Ул. “Единадесета” Ул. “Иван Вазов” 
Ул. “Тринадесета” Ул. “Пейо Яворов” 
Ул. “Четиринадесета” Ул. “Хан Тервел” 
Ул. “Петнадесета” Ул. “Хан Аспарух” 
Ул. “Дванадесета” Ул. “Криа Вриси” 
Ул. “Трета” Ул. “Василево” 
Ул. “Осемнадесета” Ул. “Палат” 
Ул. “Двадесет и втора” Ул. “Стефан Стамболов” 
Ул. “Двадесет и трета” Ул. “Малешевска” 
Ул. “Четиридесет и първа” Ул. “Решково” 
Площада при Тома Златков-стадиона Пл. “Св.Атанасий” 
Ул. “Четиридесет и девета” Ул. “Александър Стамболийски” 
Ул. “Тридесет и пета” Ул. “Гоце Делчев”  
Ул. “Тридесет и четвърта” Ул. “Яне Сандански” 
Ул. “Тридесет и трета” Ул. “Димитър Попгеоргиев” 
Ул. “Тридесет и седма” Ул. “Крали Марко” 
Ул. “Двадесет и девета” Ул. “Будител” 
Площада при Маникатов-Султов Пл. “Македония” 
Площада при Кирил Улянов-Нова махала Пл. “Св.Василий” 
Парка при здравната Парк “Пирин” 
Ул. “Седма” Ул. “Фестивална” 
Ул. “Четиридесета” Ул. “Чинара” 
Ул. “Осма” Ул. “Здравец” 
Ок. 324 до ок. 284 /А.Бараков/ Ул. “ Св.Климент Охридски” 
Ул. “Тридесет и втора” Ул.”Кресненско-Разложко въстание” 
 
                                                                 с.Илинденци 



Настоящи имена Предложения за нови 
Ул. “Трета” към пресечката с ул.34 до чит.градина Ул. “Св. Марина” 
От чит.градина до излизане от селото Ул. “Белица” 
От кръстовището към Пламен /юрето/ Ул.”Илинден”  
Ул. “Тридесет и четвърта” до Червения пл. Ул. “Васил Левски” 
Червения площад Пл. “Спартак” 
Ул. “Четиридесета” Ул. “Медите” 
Ул. “Тридесет и четвърта” -от Червения площад до 
Иван Диманков 

Ул. “Пирин” 

Ул. “Четиридесет и трета” Ул. “Врабче” 
Ул. “Четвърта” Ул. “Костур” 
Ул. “Тридесет и втора” Ул. “Зарово” 
Ул. “Тридесет и първа” Ул. “Кърчово” 
Ул. “Двадесета” Ул. “Крушево” 
Ул. “Деветнадесета” Ул. “Демир Хисар” 
Ул. “Четиридесет и осма” /пътя за кариерите/ Ул. “Мурата” 
Ул. “Четиридесет и осма” /пресечна/ Ул. “Мраморна” 
Ул. “Двадесет и втора” Ул. “Св. Климент Охридски” 
Ул. “Тринадесета” Ул. “Георги С.Раковски” 
Площад при Червилови Пл. “Христо Ботев” 
Ул. “Единадесета” Ул. “Христо Смирненски” 
Ул. “Девета” Ул. “Патриарх Евтимий”  
Ул. “Осма” Ул. “Алеко Константинов” 
Ул. “Тридесет и пета” Ул. “Цар Иван Шишман” 
Ул. “Тридесет и осма” Ул. “Цар Иван Асен ІІ” 
Ул. “Четиридесет и първа” Ул. “Тодор Александров” 
Ул. “Двадесет и осма” Ул. “Даме Груев” 
Ул. “Първа” Ул. “Хан Крум” 
Ул. “Тридесет и трета” Ул. “Перун” 
Ул. “Двадесет и девета” Ул. “Св. Трифон” 
Ул. “Дванадесета” Ул. “Дионисий” 
Ул. “Пета” Ул. “Бакхус” 
Ул. “Шеста” Ул.”Загрей” 
Ул. “Седма” Ул. “Сабазий” 
Площада пред кметството Пл. “Илинденско въстание” 
Ул. „Осемнадесета + част от „деветнадесета” Ул. „Св.Св. Кирил и Методий” 
 

Решение № 411 
Общински съвет Струмяни прие следните допълнения и корекции по „Наредбата за прилагане на модели 
на публично частно партньорство за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с 
обществени функции”: 
Чл.1, ал.2 – нови точки:  
6. Оперативна програма „Административен капацитет”; 
7. Оперативна програма „Техническа помощ”. 
Чл.2, ал.2 – да се добави 
„и/или проекта структура” 
Чл.3, т.5 - да добие следния вид:  
„ отчитат равенопоставността на частния и/или партньора, представляващ държавата и /или/ този, който 
стопанисва, управлява и се разпорежда с държавна собственост и необходимостта от справедливо и 
икономическо изгодно възстановяване на стойността на парите, инвестирани в проекта от частния 
партньор”. 
Чл.3, т.6 – се коригира на мястото на думата  „одобряване” -  „за поемане на общински дълг”. 
Ч.4, ал.1  - отделят се дейностите като десет точки, а именно: 
1. определяне на цели и дейности; 
2. приоритизиране на цели и дейности; 
3. планиране на цели и дейности; 
4. остойностяване на цели и дейности; 
5. идентифициране на източници за финансиране; 
6.институционализиране; 



7. оперативен мениджмънт; 
8.мониторинг; 
9. контрол 
10 преглед на оценката. 
Чл.7, ал.1, нова т.7 – държавните институции, участващи като асоциирани партньори. 
Чл.9 – отпада  алинеята и придобива следния вид:  
„Чл.9. Общината участва в проектите на ПЧП, чрез общинския съвет и кмета на общината, по реда и 
условията на настоящата наредба и ЗМСМА”. 
Чл.10, ал.1, т.5 да придобие следния вид:  
„ По предложение на кмета и всеки един от общинските съветници и в съответствие с ограниченията на 
ЗМСМА и други нормативни разпоредби за приватизация на конфликт на интереси, определящи лицата, 
които ще представляват общината в съответния орган на управление на проектното дружество или 
структура”. 
Чл.10, ал.1, т.7  - се добавя след проектната структура „и/или проектно дружество”. 
Чл.10, ал.2  - на мястото на  чл.22 се вписва „чл.27 и следващите от ЗМСМА”. 
Чл.12, т.3 – да придобие следния вид: 
„ на базата на оценката на наличните финансови ресурси и бъдещите финансови постъпления да се 
приоритизират дейностите и резултатите, които да се заложат в съответния проект. 
В чл.12 - се добавят две нови точки: 
Чл.12, т.14 – Определя собственика на актива за срока на договора и след това 
Чл.12, т.15 – Определя ползвателят на актива за срока на договора и след това 
Чл.14 в т.3 и т.4 – се добавя на края „ и след това”; 
Чл.14  т.8 –  придобива следния вид: 
„ Има ли количествени, качествени предписания към финасирането на изпълнението /може ли общината 
да редуцира плащанията към проектното дружество/проектната структура, ако изпълнението не отговаря 
на изискванията за количество и качество/ 
В преходни и заключителни разпоредби се заличава подробното изписване на ЗМСМА и ЗОБ, добавя се  
 - Закона за собствеността; 
 - Областна стратегия за регионално развитие; 
 - Общински план за  развитие на община Струмяни. 

Решение № 412 
Общински съвет Струмяни приема „Наредбата за прилагане на модели на публично частно партньорство 
за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции”  /на второ 
четене/ с направените коррекции и допълнения. 

Решение № 413 
Общински съвет Струмяни удостоява Георги Гоцев със званието „Почитен гражданини на община 
Струмяни” за приноса му в популяризирането на малешевския фолклор и община Струмяни. 

Решение № 414 
Общински съвет Струмяни приема Програмата за финансова стабилизация и ефективно управление на 
ресурсите на община Струмяни. 

Решение № 415 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие  да бъде намалена началната  конкурсна цена  на недвижим  имот – частна 
общинска собственост представляващ  поземлен имот № 1 /първи/ с площ от 224 кв. м 
/двеста двадесет  и четири кв. м./, ведно  с построената върху същият имот училищна сграда 
на два етажа със застроена площ от 76,43 кв. м., находящ  се в застрителния  полигон на с. 
Вракуповица   с 35% - от 5 809,00 лв. /пет хиляди осемстотин и девет лв./ пазарната оценка 
на 3 776 лв./три хиляди седемстотин седемдесет  и шест лева./ и същата да послужи за 
начална конкурсна цена при стартирането на повторния конкурс.  
2. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе повторен конкурс за гореописаният имот в т. 1  
и сключи Договор за продажба със спечелилият участник. 

Решение № 416 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Зорка Кирилова Петрова от с.Игралище  като 
отпуска безвъзмездна помощ в размер 500 /петстотин/ лева. 

Решение № 417 
Общински съвет Струмяни избира за свои представител в извънредното общо събрание акционерите на 
„МБАЛ – Благоевград” АД, което ще се проведе на 12.07.2007г. инж. Благой Борисов Григоров. 

Решение № 418 
ОбС Струмяни приема училищна мрежа на общината за 2007/2008 учебна година, както следва: 
І. Предучилищни учебни заведения: 



1. ОДЗ “Снежанка” с. Микрево 
1.1. Детска ясла – една група – 15 деца 
1.2. Детска градина – четири групи – 84 деца 
- първа група(3 и 4 годишни) – 20 деца 
- втора група(4 и 5 годишни) – 22 деца 
- трета група(5 и 6 годишни) – 22 деца 
- четвърта(подготвителна) група(6 и 7 годишни) – 20 деца 
2. ОДЗ “Слънце” с. Струмяни 
2.1. Детска ясла – една група – 10 деца 
2.2. Детска градина – две групи – 36 деца 
- първа група(3 и 4 годишни) – 17 деца 
- втора група(5 и 6 годишни) – 19 деца (от тях 5 за подготвителна група) 
3. ЦДГ “Радост” с. Илинденци 
3.1. Детска градина – две групи – 40 деца 
- първа група(3 и 4 годишни) – 18 деца 
- втора група(5 и 6 годишни) – 22 деца (от тях 10 за подготвителна група) 
 
Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на община 
Струмяни. 
ІІ. Училища: 
 
1. СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево 
Клас Брой паралелки Брой ученици Основание за съществуване на паралелката 
І 1 21 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІ 1 26 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІІ 1 25 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІV 2 43 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
V 1 18 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІ 1 25 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІІ 1 24 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІІІ 1 15 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІХ 1 18 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
Х 1 19 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ХІ 1 18 Чл. 3, ал.1 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ХІІ 1 15 Чл. 9a, ал.3 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
Групи СИП – 3 броя, брой часове - 6 
Полуинтернатни групи – 5 броя 
 
2. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Струмяни 
Клас Брой паралелки Брой ученици Основание за съществуване на паралелката 
І 1 14 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІ 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІІ 1 11 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІV 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
V 1 13 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІ 1 13 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІІ 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІІІ 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
Групи СИП  – 3 броя, брой часове - 6  
Полуинтернатни групи – 1 брой(І-ІV клас) 
 
3. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Илинденци 
Клас Брой паралелки Брой ученици Основание за съществуване на паралелката 
І 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІ 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІІІ 1 11 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
ІV 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
V 1 13 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІ 1 10 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 



VІІ 1 12 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
VІІІ 1 12 Чл.11, ал. 1, т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000 г. 
Групи СИП – 2 броя, брой часове - 4 
Полуинтернатни групи – 2 броя (І-ІV клас и V-VІІІ клас) 

Решение № 419 
Общински съвет Струмяни реши улица “Седма” в с.Микрево да бъде именувана ”Феникс”. 
 

Решение № 420 
 Общински съвет Струмяни именува улиците в селата Струмяни, Илинденци, Микрево -  както 
следва: 
 
№ Настоящи имена на улици Нови предложения 

с. Струмяни 
1 "Шеста" "Свети Георги" 
2 "Седма" "Пейо Яворов" 
3 "Осма" "Хан Крум" 
4 "Деветнадесета" "Димчо Дебелянов" 
5 Нова "Двадесет и едно" "Георги Сава Раковски" 
6 Нова "Двадесет и две" "Пенчо Славейков" 
7 Нова "Двадесет и три" "Любен Каравелов" 
8 Нова "Двадесет и четири" "Княз Борис І Михаил" 
9 Нова "Двадесет и пет" /от ОК 75 до ОК 91/ "Бачо Киро" 

10 Нова "Двадесет и шеста" /от ОК 85  през ОК 88 до ОК 80/ "Кочо Честименски" 
11 Нова "Двадесет и седем" /от ОК 99- ОК 101 до ОК 107/ "Александър Стамболийски" 
12 Нова "Двадесет и осем" /от ОК 25 до ОК 26/ "Хан Персиан" 
13 Нова "Двадесет и девет" /от ОК 4 до ОК 5/ "Хан Аспарух" 
14 Нова "Тридесет" /ОК 34/36 към ОК 37 (ТП)/ "Здравец" 
15 Нова "Тридесет и едно" /ОК 1 до ОК 3/ "Цар Иван Шишман" 
16 Нова "Тридесет и две" /ОК 34 до ОК 15/ "Патриарх Евтимий" 
17 Площад /от ОК 28 до ОК 34 и около тях/ площад "Иван Вазов" 
18 Нова "Тридесет и три" /ОК 47 до ОК 56/ "Даме Груев" 
19 Нова "Тридесет и четири" /ОК 54 до ОК 45/ "Йордан Йовков" 
20 Нова "Тридесет и пет" /ОК 44 до ОК 47/ "Крали Марко" 
21 Нова "Тридесет и шест" /ОК 54 до ОК 17/ "Райна Княгиня" 
22 Нова "Тридесет и седма" /ОК 27 до ОК 34/ "Влахина" 
23 Нова "Тридесет и осма" /ОК 72 до ОК 59/ "Васил Друмев" 
24 Нова "Тридесет и девета" /ОК 39 до входа на "Илинденци мрамор" "Мура" 

25 
Нова "Четиридесета" /между ЖП линията, р.Шашка и пътя за 
"Илинденци мрамор"/ "Крайречна" 

26 Нова "Четиридесет и първа" /ОК 49 - 50 до ОК 51/ "Света Неделя" 

27 Нова "Четиридесет и втора" /ОК 49 до р.т. 249/ "Свети Харалампий" 

28 Площад /между ул. "8" и ул. "4" /УПИ 11 кв.13/ "Свети Трифон" 
29 Нова "Четиридесет и трета" /ОК 40 до ОК 34/ "Синаница" 
30 Площад /между ул."10", "11", "20", "18" и "13" "Свети Пантелеймон" 
31 Площад /УПИ 7 кв.23/ "Малешево" 

   
с.Микрево 

1 "Втора" "Орфей" 
2 "Втора" а /ОК 82 до ОК 83/ "Света Богородица" 
3 "Четвърта" "Спартак" 
4 "Пета" " ген. Гурко" 
5 Нова "Седма" а /ОК 165 до ОК 93/ "Феникс" 



6 Нова "Седма"б /ОК 94 до ОК 81/ "Севастократор Калоян" 
7 "Десета" "Шипка" 
8 Нова "Дванадесета" а /ОК 239 до ОК 240/ "Десислава" 
9 Нова "Четиринадесета" а /ОК 230 до ОК 229/ "Елисавета Багряна" 

10 Нова "Четиринадесета" б /ОК 258 до ОК 259/ "Свети Иван Рилски" 
11 Нова "Петнадесета" а /ОК 299 до ОК 301/ "Рождество Христово" 
12 "Седемнадесета" "Победител" 
13 "Деветнадесета" "Голак" 
14 "Двадесет и първа" "Димитър Талев" 
15 "Двадесет и четвърта" "Елин Пелин" 
16 "Двадесет и пета" "Цар Иван Асен ІІ" 
17 "Двадесет и шеста" "Патриарх Ефтимий" 
18 "Двадесет и седма" "Освобождение" 
19 "Двадесет и осма" "Георги Бенковски" 
20 "Тридесета" "6-ти септември" 
21 "Тридесет и първа" "Даме Груев" 
22 "Тридесет и шеста" "Райна Княгиня" 
23 "Тридесет и осма" "Йордан Йовков" 
24 "Тридесет и девет" "Дора Габе" 
25 "Четиридесет и две" "Сирма Войвода" 
26 "Четиридесет и три" "Петър Берон" 
27 "Четиридесет и четири" "22-ри септември" 
28 "Четиридесет и пет" "Васил Априлов" 
29 "Четиридесет и шест" "Цар Иван Шишман" 
30 "Четиридесет и седем" "Струма" 
31 "Четиридесет и осем" "Тодор Александров" 
32 Нова "Петдесета" "Захари Стоянов" 
33 Нова "Петдесет и първа" "3-ти март" 
34 Нова "Петдесет и втора" "Съединение" 
35 "Тридесет и трета"а  /от разклона за с.Каменица към Нова Махала/ "Вихрен" 

36 
Нова ул. "Петдесет и три" /от кръстовището на ул. "33" ОК 118 
към ОК 197 до 198/ "Панайот Волов" 

37 Нова "Петдесет и четвърта" "Хан Омуртаг" 
38 Нова "Петдесет и пета" "Стефан Караджа"  
39 Нова "Петдесет и шеста" "Екзарх Антим І" 
40 Нова "Петдесет и седма" "Баба Тонка" 
41 Нова "Петдесет и осма" /ОК 180 до 179/ "Детелина" 
42 Нова "Петдесет и девета" /ОК 186 до 189/ "Ангел Каралийчев" 
43 Нова "Шестдесета" /ОК 73-75 до ОК 76/ "Еделвайс" 
44 Нова "Шестдесет и първа" /ОК 79 до ОК 80/ "Мара Бунева" 
45 Нова "Шестдесет и втора" /ОК 15 до ОК 99-100/ "Крайречна" 
46 Нова "Шестдесет и трета" /ОК 174 до ОК 173/ "Дончо Войвода" 
47 Нова "Шестдесет и четири" /ОК 167 до ОК 267/ "8-ми март" 
48 Нова "Шестдесет и пет" /ОК 154 до 220/ "Хаджи Димитър" 
49 Нова "Шестдесет и шеста" /ОК 28 до ОК 38/ "Великден" 

   
   

с.Илинденци 
     1 "Първа"а /ОК 180-192 до ОК 202/ "Струма" 
     2 "Втора" "Иван Вазов" 
     3 "Десета" "Свети Врач" 

4 "Четиринадесета" "Вихрен" 
5 "Петнадесета" "Димитър Димов" 



6 "Шестнадесета" "Владимир Димитров - Майстора" 
7 "Седемнадесета" "Димитър Пешев" 
8 "Двадесет и първа" "Цар Асен І" 
9 "Двадесет и трета" "Черноризец Храбър" 

10 "Двадесет и четвърта" "Георги Бенковски" 
11 "Двадесет и пета" "Хан Пресиян" 
12 "Двадесет и шеста" "Априлско въстание" 
13 "Двадесет и седма" "Ген. Тодоров" 
14 "Тридесета" "Баба Тонка" 
15 "Тридесет и шеста" "Свобода" 
16 "Тридесет и седма" "Синаница" 
17 "Тридесет и девета" "Царица Йоанна" 
18 "Четиридесет и втора" "Кольо Фичето" 
19 "Четиридесет и четвърта" "Антон Попстоилов" 
20 "Четиридесет и пета" "Нейне" 
21 "Четиридесет и шеста" "Еделвайс" 
22 "Четиридесет и седма" "Здравец" 
23 Нова "Четиридесет и девета" /ОК 202 до ОК 209/ "Свети Никола" 
24 Нова "Петдесета" /ОК 50 до ОК 52/ "Изворите" 
25 Нова "Петдесет и първа" /ОК 89 до ОК 31/ "Неофит Рилски" 
26 Нова "Петдесет и втора" /ОК 31 до ОК 25/ "Гоце Делчев" 
27 Нова "Петдесет и трета" /ОК 23-25 до ОК 28/ "Тангра" 
28 Нова "Петдесет и четвърта" /ОК 3 до ОК 7/ "Опълченска" 
29 Нова "Петдесет и пета" /ОК 8 до ОК 9/ "Гео Милев" 
30 Нова "Петдесет и шеста" /ОК 127 до ОК 231/ "Княз Александър Батенберг" 
31 Нова "Петдесет и седма" /ОК 240-241 до ОК 244/ "Полковник Дрангов" 
32 Нова "Петдесет и осма" /ОК 243-234-237/ "Свети Мина" 
33 Нова "Петдесет и девета" /ОК 232-233 до ОК 238/ "Славянска" 
34 Нова "Шестдесета" /ОК 213 до ОК 248-250/ "Македония" 
35 Нова "Шестдесет и едно" /ОК 127-126" "Тракия" 

 
Решение № 421 

Общински съвет Струмяни:  
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот № 1 /първи/  с площ от 192,70 кв. м. /сто деветдесет и два кв. м. и седемдесет кв. см./, 
ведно с построената върху същия имот сграда - кметство, на два етажа със застроена площ от 69,90 кв. м. 
/шестдесет и девет кв. м. и деветдесет кв. см./, находяща се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. 
Горна Рибница, община Струмяни, при граници и съседи на имота: запад – черен път; от юг – гробищен 
парк; от север и изток – частен имот 
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: поземлен имот 
№ 1 /първи/  с площ от 192,70 кв. м. /сто деветдесет и два кв. м. и седемдесет кв. см./, ведно с построената 
върху същия имот сграда - кметство, на два етажа със застроена площ от 69,90 кв. м. /шестдесет и девет 
кв. м. и деветдесет кв. см./, находяща се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. Горна Рибница, 
община Струмяни, при граници и съседи на имота: ад – черен път; от юг – гробищен парк; от север и 
изток – частен имот община Струмяни, която е на стойност 3 304,00 лева /три хиляди триста и четири 
лв./.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 3 304,00 лева /три хиляди триста и четири лв./.   
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 
 

Решение № 422 
Общински съвет Струмяни:  
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
„Масивна постройка за търговия и услуги” с пл. № 1106 /хиляда сто и шест/ на един етаж със застроена 



площ от 66 кв. м. /шестдесет и шест кв. м./, построена върху имот с пл. № 1334 /хиляда триста тридесет и 
четири кв. м./ с площ от 1873 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и три кв. м./, находяща се в кв. 22 
/двадесет и втори/ по регулационния план на с.Струмяни, при граници и съседи на имота: от север – път; 
от запад Е – 79; от юг – имот с пл. № 370; от изток – сервитут на Ж. П.  
 2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект представляващ: „Масивна 
постройка за търговия и услуги” с пл. № 1106 /хиляда сто и шест/ на един етаж със застроена площ от 66 
кв. м. /шестдесет и шест кв. м./, построена върху имот с пл. № 1334 /хиляда триста тридесет и четири кв. 
м./ с площ от 1873 кв. м. /хиляда осемстотин седемдесет и три кв. м./, находяща се в кв. 22 /двадесет и 
втори/ по регулационния план на с.Струмяни, при граници и съседи на имота: от север – път; от запад Е – 
79; от юг – имот с пл. № 370; от изток – сервитут на Ж. П. , която е на стойност 5 967,00 лева /пет 
хиляди деветстотин шестдесет и седем лева/.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 5 967,00 лева /пет хиляди деветстотин шестдесет и 
седем лева/.   
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение №  423 
Общински съвет Струмяни одобрява разходите за гориво, извършени със служебен автомобил “Пежо 
407” рег. № Е 7830 ВК  за пътувания на Кмета  в и извън общината за второто тримесечие на 2007 год. в 
размер на 826,86 лв. /осемстотин двадесет и шест 0,86  лв./. 

Решение № 424 
Общински съвет Струмяни приема отчета на Кмет на общината за изпълнение решенията на ОбС за 
периода 01.01.2007г. – 30.06.2007г.  

Решение № 425 
Общински съвет Струмяни реши да бъде изменена уличната регулация  от ОК 66, ОК 67, 
ОК 68 до ОК 69 като уличната  регулационна линия мине по имотни граници, между 
квартал 9 и квартал 20 по действащия  регулационен план на с.Илинденци. 

Решение № 426 
1. Общински съвет Струмяни избира временна комисия в състав: 
1. Страхил Богоев; 
2. д-р Евгени Станковски; 
3. Ваня Илиева. 
2. Комисията да изработи  становище по направеното предложение за инвестиционно намерение” 
„Изграждане на соларна електрическа централа”. 
 

Решение № 427 
Общински съвет Струмяни приема отчета за изпълнението на бюджета за шестмесечието на 2007год., 
както следва: 
                                                                                        План                      Отчет 
 І. Субсидия от РБ –                                              3 439 130  лв.       1 966 336 лв. 
  в т.ч. Обща допълваща субсидия -           1 512 649  лв.      760 517  лв. 
                              Обща изравнит. Субсидия 
                              и др.трансфери за местни дейности -    298 100 лв.      211 345 лв. 
     Целева за капитални разходи –             1 453 300 лв.      887 724 лв. 
      Преотстъпен данък по ЗОДФЛ -             150 986 лв.        83 042 лв. 
      Други целеви трансфери           -               24 095 лв.         23 708 лв. 
 ІІ. Собствени приходи                                            376 365 лв.      223 202 лв. 
 ІІІ. Трансфери от и за бюдж./извънбюдж.             74 282 лв.        74 282  лв. 
 ІV. Получени трансфери                                          128 298 лв.   128 298 лв. 
 V. Получени трансфери от ПУДООС                    225 213 лв.   225 213 лв.   
 ІV. Финансиране на дефицита/излишъка             128 191 лв.   – 72 823 лв. 
 
ІV.ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    4 371 479   лв.      2 544 508 лв. 
І. Изпълнение  на собствените приходи към 30.06.2007 г.: 
 

 1. Имуществени данъци и неданъчни пр.  План, лв Изп. , лв. Изп.,% 
1300 Имуществени данъци 64 230 36 630 57 
1301 Данък върху недвижими имоти 22 300 10 200 46 
1303 Данък върху превозните средства 33 930 19 676 58 



1304 Данък при придоб.на имущ.по дарения 8 000 6 754 84 
2000 Други данъци 16 300 1 604 10 
 Всичко имуществени данъци 80 530 38 234 47 
 2. Неданъчни  приходи    
2400 Приходи и доходи от собственост 32 495 8 875 27 
2404 Приходи от продажба на стоки, услуги 1 600 552 35 
2405 Приходи от наеми на имущество 10 000 1 996 20 
2406 Приходи от наеми на земя 20 695 6 269 30 
2408 Приходи от лихви по тек.и банк.см/ки 200 58 29 
2700 Общински такси 149 340 94 611 63 
2701 За ползв. на дет. градини и др.по образ. 19 640 14 787 75 
2702 За ползв. на детски ясли и др.по здрав.  5 200 4 015 77 
2704 За ползв. на домашен соц. патронаж 13 500 7 199 53 
2705 За ползв.на пазари, тържища, панаири 1 000 281 28 
2707 За битови отпадъци 64 200 57 971 90 
2710 За технически услуги 13 500 2 428 18 
2711 За нот. заверки и админстр.услуги 12 500 3 575 29 
2716 Туристически такси 2 000 0  
2729 Други местни такси опр. със закон 17 800 4 355 24 
2800 Глоби, санкции и наказ. лихви 6 500 670 10 
2802 Глоби, санк., неустойки, наказ.лихви  6 500 670 10 
3600 Други неданъчни приходи 7 500 3 820 51 
3619 Други неданъчни приходи 7 500 3 820 51 
4000 Прих. от продаж. на държ.и общ.им. 100 000 65 992 66 
4029 Приходи от продажба на ДМА 50 000 52 038 104 
4040 Приходи от продажба на земя 50 000 13 954 28 
4500 Помощи, дарения и др.безвъзм.получ.суми  11 000  
 Всичко неданъчни приходи 295 835 184 968 62 
 Всичко собствени приходи 376 365 223 202 59 

 
 
ІІ. Изпълнение на разходната част по функции 
 
Функция “Изпълнителни и законодателни органи” 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 306 836 128 729 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 126 518 54 393 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 84 478 31 404 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 18 775 7 152 
0580 Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване 9 953 4 023 
1000 ИЗДРЪЖКА 180 631 174 175 
1013 Постелен инвентар и облекло 9 720 4 101 
1014 Учебни и научно-изсл. разходи 13 300 7 534 
1015 Материали 29 534 31 227 
1016 Вода, горива и енергия 41 300 31 627 
1020 Разходи за външни услуги 40 777 64 605 
1030 Текущ ремонт 2 000 0 
1040 Платени данъци, мита, такси (без ДОО, НЗОК) 4 400 6 050 
1051 Командировки в страната 7 100 4 524 
1052 Кратк. командировки в чужбина 3 000 1 032 
1062 Разходи за застраховки 5 000 4 911 
1092 Глоби, неуст.нак.лихви и съд. обез. 500 0 
1098 Други некласиф.в други параграфи и подпараграфи 24 000 18 564 
4200 Обезщетения и помощи 2 000 1 050 
4600 Разходи за членски внос 2 000 1 107 
5100 Основен ремонт на ДМА 4 000 3 481 
5200 Придобиване на ДМА 3 295 3 295 
 Всичко 738 486 408 809 



Функция “Отбрана и сигурност” 
§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  

0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 30 307 12 558 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 5 156 1 6058 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 1 182 377 
0580 Вноски за допълн. пенсионно осигуряване 869 272 
1000 ИЗДРЪЖКА 128 674 123 753 
1011 Храна 480 59 
1013 Постелен инвентар и облекло 500 0 
1015 Материали 2 400 336 
1016 Вода, горива и енергия 0 195 
1020 Разходи за външни услуги 2 598 1 983 
1030 Текущ ремонт 122 031 121 031 
1051 Командировки в страната 665 149 

 Всичко 166 188 138 565 
Функция “Образование” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 434 608 191 889 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 36 513 11 985 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 73 286 35 163 
0552 Осиг.вноски от работод. за учителски пенс.фонд 13 980 6 237 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 16 987 8 283 
0580 Допълн. пенсионно осигуряване 12 792 4 287 
1000 ИЗДРЪЖКА 181 162 100 019 
1011 Храна 41 296 27 179 
1013 Постелен инвентар и облекло 16 160 0 
1014 Учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиот. 6 000 0 
1015 Материали 16 420 7 118 
1016 Вода, горива и енергия 48 898 44 758 
1020 Разходи за външни услуги 30 988 19 867 
1030 Текущ ремонт 18 000 0 
1051 Командировки в страната 3 400 1 097 
4000 Стипендии 3 000 1 617 
5100 Основен ремонт на ДМА  33 000  

 Всичко 805 328 359 480 
 Функция “Здравеопазване” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет, лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 35 707 13 627 
0200 Други възнаграждения и плащания за перс. 1 071 52 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 6 845 2 592 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 1 434 541 
0580 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 466 129 
1000 Издръжка 2 942 341 
1012 Медикаменти 1 018 97 
1013 Постелен инвентар и облекло 600 0 
1015 Материали 1 105 0 
1020 Разходи за външни услуги 218 244 

 Всичко  48 465 17 282 
 
Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 144 615 61 698 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 68 382 64 112 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 38 519 24 333 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 8 888 6 026 



0580 Вноски за допълн.задълж.пенс.осигуряване 2 721 1 100 
1000 ИЗДРЪЖКА 236 445 103 744 
1011 Храна 96 869 32 551 
1012 Медикаменти 10 900 7 119 
1013 Постелен инвентар и облекло 7 820 2 290 
1015 Материали 14 827 7 117 
1016 Вода, горива и енергия 35 700 30 814 
1020 Разходи за външни услуги 7 610 1 613 
1030 Текущ ремонт 55 300 20 000 
1040 Платени данъци, мита, такси 280 0 
1051 Командировки в страната 1 839 1 425 
1062 Разходи за застраховки 300 0 
1091 Разходи за СБКО 3 400 0 
1098 Други некласифицирани разходи 1 600 815 
4219 Други текущи трансфери за домакинствата 8 328 7 852 
 Всичко 507 898 268 865 

 
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв.  Отчет,лв.  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 15 943 4 454 
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала      100 0 
0551 Социални осигуровки за ДОО 2 873 729 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 622 192 
0580 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 285 30 
1000 ИЗДРЪЖКА 138 482 60 217 
1013 Постелен инвентар и облекло 500 0 
1015 Материали 12 960 14 026 
1016 Вода, горива и енергия 34 152 24 071 
1020 Разходи за външни услуги 83 270 22 120 
1030 Текущ ремонт 5 000 0 
1040 Платени данъци, мита и такси 100 0 
1098 Други некласифицирани разходи 2 500 0 
5100 Основен ремонт на ДМА 70 165 46 543 
5200 Придобиване на ДМА 1 289 070 770 671 

 Всичко 1 517 540 882 836 
 
Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
 

§ Наименование на параграфа План  Отчет  
0100 Заплати на персонал, нает по трудови и служ.правоотн. 2 160 175 

0200 Др. възнагр. и плащания за персонал 4 838 991 
0551 Социални осигуровки за ДОО 360 29 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 84 50 
0580 Вноски за допълнит.задълж.пенс.осигуряване 70 6 
1000 ИЗДРЪЖКА 17 220 18 391 
1013 Постелен инвентар и облекло 180 0 
1015 Материали 1 140 0 
1016 Вода, горива и енергия   
1020 Разходи за външни услуги 600 94 
1051 Командировки в страната 300 0 
1098 Други некласифицирани разходи 15 000 18 297 
4200 Обезщетения и помощи 2 000 1 200 
4300 Субсидии за нефинансови предприятия 21 600 23 970 
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 47 716 14 150 
5100 Основен ремонт на ДМА 10 000 9 996 
5200 Придобиване на ДМА   

 Всичко 106 048 68 958 



 
Функция “Икономически дейности и услуги” 
 

§ Наименование на параграфа План, лв. Отчет,лв.  
0100 Заплати на перс., нает по труд. и служ.правоотн. 14 898 6 174 
0200 Др. възнагр. и плащания за персонал 38 530 12 606 
0551 Осигурителни вноски за ДОО 2 476 1 998 
0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя 580 563 
0580 Вноски за доп.задълж.пенс.осигуряване 481 456 
1000 ИЗДРЪЖКА 152 463 108 344 
1013 Постелен инвентар и облекло 720 0 
1015 Материали 21 787  11 316 
1016 Вода, горива и енергия 821 717 
1020 Разходи за външни услуги 35 080 1 351 
1030 Текущ ремонт 63 500 90 892 
1051 Командировки в страната 3 544 4 068 
1052 Командировки в чужбина 900 0 
1098 Други некласифицирани разходи 26 111 0 
4300 Субсидии за нефинансови предприятия  6 370 6 370 
5100 Основен ремонт на ДМА 262 400 263 202 
5200 Придобиване на ДМА 3 325 0 
 Всичко 481 526 399 713 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:    план  -  4 371 479 лв.;  отчет –2 544 508 лв. 
 
Капиталови разходи към 30.06.2007 год. 
 
                                                                                           План,лв.                Отчет,лв. 
1. Основен ремонт улично осветление             -           57 000                         52 000 
2. Основен ремонт покрив читалище Будител           10 000                           9 996 
3. Електрификация с.Каменица                                    11 900                         11 900 
4. Основен ремонт покрив ОбА                                       4 000                           3 481 
5. Канализация Струмяни                                              35 000                         20 927 
6. Канализация Илинденци                                            40 000                         40 000 
7. Канализация Микрево-екологичен обект          1  000 000                      492 737 
8. Ремонт улици кметство Микрево                                8 000                          8 000 
9. Ремонт улици кметство Струмяни                              7 000                          1 558 
10. Ремонт улици кметство Илинденци                          7 000                          7 000 
11. Ремонт улици по кметства                                          3 600                          3 330 
12. Основен ремонт път Струмяни –Илинденци      119 500                      119 498 
13. Основен ремонт път Вълково-Палат                      60 000                        59 997 
14. Основен ремонт път Ст.вода- Добри лаки             57 300                       57 300 
                                  Всичко                                          1 420 300                      887 724                          
 
Забележка: 
 В приходната и разходната част на бюджета са включени получените целеви средства за 
Междуселски превози – 6 370 лв., превоз Ветерани – 7 852 лв., превоз ученици – 9 486 лв., Зимно 
поддържане /Снегопочистване/ от Агенция “Пътища”в размер на 40 125 лв.,, по програми “От 
социални помощи към заетост” – 54 819 лв. 
В отчета за изпълнението на бюджета са отразени отклонените средства от държавните дейности в 
размер на 37 065 лв. Причините за отклонението са разплащане на неразплатените разходи от 
31.12.2006 год. и недостатъчно събраните собствени приходи към 30.06.2007 год. 
Неразплатените разходи към 30.06.2007 г. са в размер на 181 140 лв., в т.ч. за;  външни услуги – 82 
480 лв., храна – 28 829 лв., горива -  13 771 лв., вода – 3 278 лв., други разходи – 36 660 лв., 
ел.енергия – 16 122 лв.  
 

Решение № 428 
Общински съвет Струмяни:  
1. Приема меморандума за ПЧП за управлението на стадионите с. Микрево и с. Струмяни във 
всичките му 13 точки, съгласно чл. 12 от Наредбата за ПЧП; 



2. Приема меморандума за ПЧП за управлението на парка в с. Микрево и зелените площи на 
територията на общината, върху които се осъществява търговска дейност и социални услуги. 
3. Приема следните: 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ДОГОВОРА ЗА КОНСОРЦИУМ ЗА ЕФЕКТИВНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАДКИЯ ПАРК В МИКРЕВО, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И СТАДИОНИТЕ В 
СТРУМЯНИ И МИКРЕВО 
 
ЦЕЛ: 
Да се насърчи привличането на частни инвестиции за ефективно използване на дълготрайните 
материални активи на общинския капитал и на ландшафта на територията на община Струмяни за 
осигуряване на съответствие с европейските екологични стандарти на качеството на проектите с 
обществени функции в сферата на управлението на зелените площи, места за отдих, спорт, култура и 
туризъм и други части от ландшафта на територията на общината.  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 
Стадион Микрево АОС 171/27.07.2001 г., стадион с. Струмяни, АОС 573/10.07.2006, парк „Байкал” АОС 
114/14.08.2000 г., включително и ландшафта на територията на община Струмяни, относно зелените 
площи на територията на които има поставени или предстои поставянето на търговски обекти или такива 
от сферата на услугите.  
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 
Решение 284 и 283 на общински съвет Струмяни от заседание на ОбС, проведено на 31.03.2006 г. в 
съответствие с чл. 14, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, чл. 21, т. 7,8 и 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 и чл. 6 от Закона за общинските бюджети, чл. 34, 
ал. 5,6 и 7 от Закона за общинската собственост, чл. 9, 20а и чл. 357 и следващите от ЗЗД и Наредбата на 
общински съвет Струмяни за прилагане на модели на публично частно партньорство за привличане на 
частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции.  
СТРАНИ/ПАРТНЬОРИ: 
1. Общината – чрез кмета и общинския съвет; 
2. Частния сектор – чрез стратегически инвеститор и инвеститори от малкия и среден бизнес за 
предоставяне на търговски и социални услуги до 30 на брой; 
3. Консултант. 
ДЕЙНОСТИ И ОБЕКТИ: 
Съгласно т. 2 от меморандумите за ПЧП на територията на стадионите и парка ведно със зелените 
площи. 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪНТ: Съгласно т. 8 от двата меморандума, одобрени с решението днес. 
ВРЕМЕВИ ДИАПАЗОН: До 30 години с клауза за продължаване при наличие изпълнението на 
задълженията на партньорите по договора, който ще се изготви след провеждането на преговори, чрез 
ползване на механизма на състезателния диалог. 
РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ: 
Да се уредят като форма на сътрудничество между публичния и частния сектор, в което страните поемат 
съвместно отговорността за предоставянето на публична услуга и рисковете, свързани с нея. 
ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПЧП МЕМОРАНДОМИТЕ: 
Улеснява сътрудничеството между публичния и частния сектор, чрез финансиране  на инвестиционни 
проекти на публично-частни дружества, създаващи конкурентни стоки, продукти и услуги в съответствие 
с обществения интерес, водещи до увеличение ефективността и прозрачността на управление на 
публичните разходи и осигуряване финансирането на проектите по структурни фондове на ЕС. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: неразделна част от договора за консорциум да са двата меморандума за ПЧП, приети на 
днешното заседанието и уреждащи целия статут на ПЧП и индикативния размер на инвестициите, 
времеви график и оперативен мениджмънт. 
 
 4. Задължава кмета на общината до 4 септември т. г.  да проведе състезателна процедура, чрез 
механизма на състезателния диалог с не по – малко от 3 –ма стратегически инвеститори, представители 
на малкия и среден бизнес и консултанти за определяне на основните партньори в ПЧП консорциума и 
да сключи договора в срок до 10 септември тази година. 

Решение № 429 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Роса Ефтимова Траянова от с.Добри Лаки като 
отпуска безвъзмездна помощ за лечение в размер 300 /триста/ лева. 
 

Решение № 430 
І. Общински съвет Струмяни: 



  1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ: УПИ ІІ  /втори/, квартал 1 /първи/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин с 
площ от 3000 кв. м. /три хиляди квадратни метра/, при граници и съседи на имота: УПИ І  /първи/ -  
общинска собственост, път и частни имоти;  
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на имота, представляващ: УПИ ІІ  
/втори/, квартал 1 /първи/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с площ от 3000 кв. м. 
/три хиляди квадратни метра/, при граници и съседи на имота: УПИ І  /първи/ -  общинска собственост, 
път и частни имоти, която е на стойност 3 990,00 лв. /три хиляди деветстотин и деветдесет лв./; 
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от общински съвет Струмяни; 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 3 990,00 лв. /три хиляди деветстотин и деветдесет 
лв./; 
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за покупко-продажба със спечелилия участник. 
ІІ. Общински съвет Струмяни: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІІ 
/втори/, квартал 2 /втори/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин  с площ от 4 585 кв. м. / 
четири хиляди петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: УПИ І 
/първи/ - общинска собственост и от три страни частни имоти.  
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на имота, представляващ: УПИ ІІ 
/втори/, квартал 2 /втори/, находящ се в строителния полигон на с. Никудин, целия с площ от 4 585 кв. м. 
/ четири хиляди петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: УПИ І 
/първи/ - общинска собственост и от три страни частни имоти, която е на стойност 6 098,00 лв. /шест 
хиляди деветдесет и осем лв./; 
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от общински съвет Струмяни; 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 6 098,00 лв. /шест хиляди деветдесет и осем лв./; 
5. . Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за покупко-продажба със спечелилия участник. 

Решение № 431 
1.Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка от 
независим оценител, след което да проведе конкурс за продажба на училищната сграда и прилежащият 
имот към нея: 
- Поземлен имот № 1 /първи/ с площ от 1594 кв. м. /хиляда петстотин деветдесет и четири квадратни 
метра/ ведно с построената върху същият имот училищна сграда на два етажа със застроена площ от 
248,80 кв. м. /двеста четиридесет и осем кв. м. и осемдесет сантиметра/, находяща се в застроителния 
/околовръстен/ полигон на с. Палат, при граници и съседи: от север и изток – път; от запад и юг – частни 
имоти 
 

Решение № 432 
І. Общински съвет Струмяни реши:  
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ : 
Апартамент № 1, етаж І със застроена площ от 75 кв. м., ведно с мазе № 1 със застр. площ от 7 кв. м. и 
мазе № 2 със застроена площ от 3 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: 
стая с площ от 33 кв. м. /тридесет и три кв. м./ на Аптека – „Софарма Трейдинг”АД, находяща се на І 
/първи етаж/ от двуетажен жилищен блок. 
3. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на обект представляващ: 
Апартамент № 1 на етаж І /първи/ със застроена площ от 75 кв. м./седемдесет и пет кв. м./, ведно с мазе 
№ 1 със застр. площ от 7 кв. м. и мазе № 2 със застроена площ от 3 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: стая с площ от 33 кв. м. /тридесет и три кв. м./ на Аптека 
„Софарма Трейдинг”АД, находяща се на І /първи/ етаж от двуетажен жилищен блок, която е на 
стойност 6 150,00 лева /шест хиляди сто и петдесет лева/.   
4. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
5. Определя начална конкурсна цена в размер на 6 150,00 лева /шест хиляди сто и петдесет лева/ 



6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 
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 5 300,00 лева /пет хиляди и триста лева/.   
4. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
5. Определя начална конкурсна цена в размер на 5 300,00 лева /пет хиляди и триста лева/.   
6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 
ІІІ. Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ : 
Апартамент № 2, етаж ІІ със застроена площ от 41 кв. м./четиридесет и един кв. м./, ведно с мазе № 4 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. № 1, етаж ІІ; ап. № 3, етаж ІІ; 
3. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на обект представляващ: 
Апартамент № 2, етаж ІІ със застроена площ от 41 кв. м./четиридесет и един кв. м./, ведно с мазе № 4 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. № 1, етаж ІІ; ап. № 3, етаж ІІ,  която е на стойност 4 300,00 лева /четири хиляди и триста 
лева/.   
4. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
5. Определя начална конкурсна цена в размер на 4 300,00 лева /четири хиляди и триста лева/.   
6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 
 
ІV. Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ : 
Апартамент № 3, етаж ІІ със застроена площ от 80 кв. м./осемдесет кв. м./, ведно с мазе № 6 със застр. 
площ от 15 кв. м. /петнадесет 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 № 3, етаж ІІ със застроена площ от 80 кв. м./осемдесет кв. м./, ведно с мазе № 6 със застр. 
площ от 15 кв. м. /петнадесет 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 6 900,00 лева /шест хиляди и деветстотин лева/.   
4. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
5. Определя начална конкурсна цена в размер на 6 900,00 лева /шест хиляди и деветстотин лева/ 
6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение № 433 
Общински съвет Струмяни:  



1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 
поземлен имот № 8 /осми/  с площ от 1970 кв. м. /хиляда деветстотин и седемдесет кв. м./, ведно с 
построените върху същия имот сграда № 1 /едно/ на един етажа със застроена площ от 226 кв. м. /двеста 
двадесет и шест кв. м./ и сграда № 2 /две/ на един на етаж със застроена площ от 80 кв. м. /осемдесет кв. 
м./, находяща се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. Горна Рибница, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: от югозапад – полски път; от север, запад и изток – земеделски имоти 
2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на обект представляващ: 
поземлен имот № 8 /осми/  с площ от 1970 кв. м. /хиляда деветстотин и седемдесет кв. м./, ведно с 
построените върху същия имот сграда № 1 /едно/ на един етажа със застроена площ от 226 кв. м. /двеста 
двадесет и шест кв. м./ и сграда № 2 /две/ на един на етаж със застроена площ от 80 кв. м. /осемдесет кв. 
м./, находяща се в застроителния /околовръстен/ полигон на с. Горна Рибница, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: от югозапад – полски път; от север, запад и изток – земеделски имоти, която 
е на стойност 11 100,00 лева /единадесет хиляди и сто лв./.   
3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинското имущество, приета от Общински съвет Струмяни. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 11 100,00 лева /единадесет хиляди и сто лв./.   
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, след което да сключи 
договор за продажба със спечелилия участник. 

Решение № 434 
Общински съвет Струмяни се въздържа от продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ урегулиран поземлен имот І /първи/ с пл. № 910 /деветстотин и десет/  по регулационния 
план  с. Микрево, община Струмяни. 

Решение № 435 
Общински съвет Струмяни не приема предложението за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І /първи/ с пл. № 910 /деветстотин и десет/  по 
регулационния план  с. Микрево, община Струмяни. 
 

Решение № 436 
  Общински съвет Струмяни: 
1. Открива процедура за изготвяне на меморандум по реда на ПЧП за изграждане на общинска публична 
ВиК инфраструктура по НОПРР и НПРССР. 
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедурата по реда на Наредбата за прилагане на модели за 
публично частно партньорство за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с 
обществени функции. 
3. След изработването на меморандума да бъде внесен и разгледан от ОбС. 
 

Решение № 437 
Общински съвет Струмяни утвърждава списък на длъжностите и лицата  в държавна дейност “Защитени 
жилища”, които имат право на транспортни разноски и одобрява бюджетни кредити в размер на 2 000 
лв., съгласно  
 

С П И С Ъ К 
 

на работниците и служителите в Защитено жилище с. Раздол, пътуващи от с. Струмяни  до с. Раздол и от 
Добри лаки до с.Раздол 

 
 1. Маргарита Ангелова Аталъкова - трудотерапевт 
 2. Магдалена Василева Бакалова – социален работник 
 3. Надежда Димитрова Траянова -трудотерапевт 
 4. Социален работник  
 

Решение № 438 
Общински съвет с. Струмяни да приеме актуализация в приходната и разходната част на бюджета на 
Общината за 2007 год. 
 
І. Приходна част 
1. Увеличение на собствените приходи                      + 12 000 лв. 
Всичко приходи по бюджета                                     + 12 000 лв.  
ІІ. Разходна част 
1. Функция “Почивно дело, култура, религ.д-сти”   + 12 000 лв. 



Всичко разходи по бюджета                                      + 12 000 лв.  
Приложение – Справка № 1 и № 2 за актуализация на приходите и разходите по бюджета за 2007 год. 

С П Р А В К А  № 1 
За актуализация на приходите за бюджетната 2007 год. 

§ Наименование на параграфа Било лв Става лв Корекция +, 
-лв 

І. Собствени приходи    
 Неданъчни приходи    
4501 Дарения, помощи и др.безв.суми 0 12 000 + 12 000 
4500 Всичко 0 12 000 + 12 000 
 

С П Р А В К А № 2 
За актуализация на бюджета на община Струмяни за 2007 год. по разходни функции  

І. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
3. Други дейности по културата – издръжка 
 

§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1098 Други разходи 13 000 25 000 + 12 000 
 Всичко разходи 13 000 25 000 + 12 000 

 
Решение № 439 

      ОбС Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да кандидатства за финансиране пред 
социалноинвестиционния фонд към МТСП със следните обекти: 
1. „Ремонтни дейности на Дом за възрастни с психични разстройства с.Раздол”; 
2. „Ремонтни дейности на ЦДГ „Радост” с.Илинденци; 
3. „Ремонтни дейности на ОДЗ „Снежанка” с.Микрево; 
4. „Ремонтни дейности на ОДЗ „Слънце” с.Сктрумяни; 
5. „Довършване на пристройка към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий с.Струмяни; 
6.  „Допълнително водоснабдяване с.Палат”; 
7. „Ремонт на питеен водопровод за с.Добри лаки”; 
8. „Канализация с.Илинденци”; 
9. „Канализация с.Струмяни”; 
10. „Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с.Микрево; 
11. „Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с.Струмяни; 
12. „Подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с.Илинденци; 
 
като общината се ангажира със собствено участие в рамките на 20% от общите разходи, като 10% от тях 
са финансови средства. 
 

Решение № 440 
Общински съвет Струмяни: 
1. Приема меморандума за публично – частно партньорство за управлението на водоснабдителните и 
канализационни услуги в община Струмяни във всичките му 13 точки, съгласно чл. 12 от Наредбата на 
общински съвет Струмяни за прилагане на модели на публично частно партньорство за привличане 
на частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции. 
2. Приема «ПРО АРМ» ЕООД, регистрирано по ф.д. 8307/2005, Софийски градски съд, парт. номер 
95548, том 1271, рег. 1, стр. 13, представлвано от Михаил Иванов Генов, ЕГН 7806056903 за 
стратегически инвестор по меморандума за публично – частно партньорство за управлението на 
водоснабдителните и канализационни услуги в община Струмяни и го задължава да подпише 
нарочен протокол, с който приема за изпълнение меморандума за публично – частно 
партньорство за управлението на водоснабдителните и канализационни услуги в община 
Струмяни във всичките му 13 точки, съгласно чл. 12 от Наредбата за ПЧП. 
3. В изпълнение на меморандума и на основание чл. 33 от Учредителния акт на «ВиК – Стримон», 
ЕООД, с. Микрево и във връзка с молба на «ПРО АРМ» ЕООД приема нов съдружник във «ВиК – 
Стримон» ООД, с.Микрево -  «ПРО АРМ» ЕООД, регистрирано по ф.д. 8307/2005, Софийски градски 
съд, парт. номер 95548, том 1271, рег. 1, стр. 13, представлвано от Михаил Иванов Генов, ЕГН 
7806056903.  
4. Задължава кмета на община Струмяни да подпише договор за възлагане на управлението и 
оперативния мениджмънт на водоснабдителните и канализационни услуги в община Струмяни с «ПРО 
АРМ» ЕООД, регистрирано по ф.д. 8307/2005, Софийски градски съд, парт. номер 95548, том 1271, рег. 



1, стр. 13, представлвано от Михаил Иванов Генов, ЕГН 7806056903 с цел осигуряване на договорен 
механизъм за изпълнение на приетия с точка първа меморандум  за публично – частно партньорство за 
управлението на водоснабдителните и канализационни услуги в община Струмяни във всичките му 13 
точки, съгласно чл. 12 от Наредбата на общински съвет Струмяни за прилагане на модели на публично 
частно партньорство за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с 
обществени функции. 
5. Във връзка с изпълнение на точка 7 от меморандума – Институционализиране на проекта с 
обществена значимост и възлагане  на договора за управление на «В и К- Стримон» ООД, село 
Микрево 
Приема решение за  увеличаването на капитала на  «В и К- Стримон»-ЕООД, село Микрево от 5000 (пет 
хиляди) лева на 9610 (девет хиляди шестстотин и десет) лева чрез записване на 461 нови дялове по 10 
лева всеки един, които се поемат от новия съдружник «ПРО АРМ» ЕООД, София, регистрирано по ф.д. 
8307/2005, Софийски градски съд, парт. номер 95548, том 1271, рег. 1, стр. 13, представлявано от Михаил 
Иванов Генов, ЕГН 7806056903. 
6. Приема решение за определяне на следните нормативно изискуеми елементи на „ВиК – Стримон” 
ООД, с. Микрево: 
6.1. Размер на капитала на  «В и К- Стримон»-ООД, село Микрево 9610 (девет хиляди шестстотин и 
десет) лева, разпределени на 961 (деветстотин шестдесед и един) дяла по 10 лева всеки един, които се 
поемат от съдружниците както следва: 
А) Община Струмяни – 500 (петстотин) дяла по десет лева всеки един на обща стойност 5000 лв. 
Б) “ПРО АРМ” ЕООД – 461 (четиристотин, шестдесет и един) дяла по десет лева всеки един на обща 
стойност 4610 лева. 
6.2. предмет на дейност: ремонт, поддръжка и строително-монтажни работи на водопроводни и 
канализационни системи, инкасо. 
6.3. Седалище и адрес на управление: Община Струмяни, с. Микрево. 
6.4. Дружеството ще се представлява и управлява от двама управители заедно и поотделно, като от името 
на общината определя  Васил Атанасов Димитров, ЕГН 6509090025  за един от двамата управители на 
„ВиК – Стримон” ООД, с. Микрево.  Препоръчва на общото събрание  на  „ВиК – Стримон” ООД, с. 
Микрево да избере за управител физическото лице г – н  Михаил Иванов Генов, ЕГН 7806056903, 
представляващо стратегическия инвеститор в ПЧП проекта -  «ПРО АРМ» ЕООД, София. 
7. Приема новия дружествен договор на «ВиК – Стримон» ООД, с. Микрево. 
8. Упълномощава кмета на общината да подпише дружествения договор на «ВиК – Стримон» ООД  и 
протокола от Общото събрание на «ВиК – Стримон» ООД от името на община Струмяни. 
9. Задължава кмета да организира провеждане на Общото събрание на дружеството «ВиК – Стримон» 
ООД не по-късно от 19 септември 2007 г. 
10. Във връзка с изпълнение на точка 4 от меморадума за ПЧП  «Финансови инвестиции и справедливо 
възстановяване» възлага на «В и К- Стримон»-ООД, село Микрево за периода 2007 – 2013 г. общият 
обем на инвестициите да бъде не по – малко от 10 180 000 (десет милиона сто и осемдесет хиляди)  лева, 
като инвестициите да се привлекат  от три източника: стратегическия инвеститор в качеството му на 
съдружник във «В и К- Стримон»-ООД, село Микрево, община Струмяни в качеството й на съдружник 
във «В и К- Стримон»-ООД, село Микрево  от частни средства на стратегическия инвеститор,  средства 
по Кохезионния фонд и Структурен фонд Регионално развитие, както и средства от Националния план за 
развитие на селските райони. 

Решение № 441 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие сграда, представляваща публична общинска собственост 
(Акт за общинска собственост № 432/12.12.2001г.), построена в УПИ ІІ в квартал 49 по регулационния 
план нас.Микрево да бъде изграден Дневен център за възрастни хора, по проект по програма ФАР. 
Сградата се предоставя за безвъзмездно ползване за период от 5 /пет/ години от стартиране на проекта. 

Решение № 442 
ОбС дава съгласието си община Струмяни да кандидатства за финансиране по проект “Красива 
България” за 2008 г. с обекти :   
1. “Спортно – възстановителен център за хора с увреждания към стадион с.Микрево” - ІІ-ри етап; 
2. СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с.Микрево; 
3. Ремонт музей в с.Струмяни.   
Финансовото участие на общината е 55% от общата стойност на проекта и упълномощава Кмета на 
общината да подготви необходимите документи и внесе проекта за одобрение. 

Решение № 443 
ОбС Струмяни допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Струмяни в частта на чл.48 „Списък с видовете услуги и цени”, като създава: 
т.39Г - Разрешение за поставяне на телекомуникационни съоръжения – 250 лв./бр./ мес. 



Решение № 444 
ОбС Струмяни преобразува населено място – село Драката в кметство Драката, спазвайки изискванията 
за минимален брой жители в чл.16 от ЗАТУРБ към 03.08.2007г. 

Решение № 445 
ОбС приема допълване на Програма “Оптимизация на училищната мрежа” на общинските училища за 
учебната 2007/2008г. на община Струмяни, приета с Решение № 399 от Протокол № 50/ 30.04.2007г., 
съгласно Приложение № 1. 

Решение № 446 
ОбС Струмяни не удовлетворява предложението на  „Сол” АД за изграждане на електрическа централа. 
Мотиви: Реализирането на това инвестиционно намерение  ще допринесе ползи на община Струмяни, но 
общината не може да осигури подходяща земя, която да отговаря на посочените изисквания, т.к 
общината  не е собственик на такава.  

Решение № 447 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Борис Грозданов Мицев като отпуска безвъзмездна 
помощ за лечение в размер 250 /двеста и петдесет/ лева. 

Решение № 448 
Общински съвет Струмяни удължава договорите за помещенията под наем за срок от 5 /пет години/ на 
стоматолозите и лекарите в община Струмяни  

Решение № 449 
Общински съвет Струмяни удовлетворява молбата на Йордан Методиев Станковски като отпуска 
безвъзмездна помощ за лечение в размер 1000 /хиляда/ лева. 

Решение № 450 
          1. „Общински съвет Струмяни избира за вр.и.д. кмет на община Струмяни г-жа Ваня Георгиева 
Илиева ЕГН 6909080037, л.к. № 101784580/28.05.2001г. до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет”. 
           2.„Общински съвет Струмяни избира за в.и.д. кмет на кметство Микрево г-жа Илонка Йорданова 
Станоева, ЕГН 6702160072, л.к. № 102866157/20.02.2002г.” 
            3. „Общински съвет Струмяни избира за вр.и.д. кмет на с. Илинденци г-жа Мария Петрова 
Паскова, ЕГН 6302180095, л.к. № 101370932/29.11.2000г.”  
            4. „Общински съвет Струмяни избира за вр.и.д. кмет на с.Раздол г-н Валери Димитров Ръбачев, 
ЕГН 6102230060, л.к. № 101922454/23.08.2001г”. 
             5. „Общински съвет Струмяни избира за вр.и.д. кмет на с. Игралище г-жа Иванка Кирилова 
Димитрова, ЕГН 5401200012, л.к. № 102251000/17.11.2001г.” 
             6. „Общински съвет Струмяни избира за вр.и.д. кмет на с. Добри лаки г-жа Севдалина Георгиева 
Траянова, ЕГН 7707080011, л.к. № 101322104/21.11.2000г.” 
              7. „За посочения период/ до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на кметство Цапарево /, 
кметство с. Цапарево да бъде обслужвано от кметския наместник на с. Гореме, г-н Евгени Георгиев 
Илиев, ЕГН 6901010100, л.к. № 102958473/06.03.2002г.” 
              8. „За посочения период /до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на кметство Драката/, 
кметство с. Драката да бъде обслужвано от вр.и.д. кмет на село Микрево г-жа Илонка Йорданова 
Станоева.  

Решение № 451 
ОбС Струмяни приема Общинска программа за закрила на детето – 2007 год. и плана за действие към 
нея. 

Решение № 452 
ОбС Струмяни приема при изготвянето на новия план в с.Микрево, трасето на улицата от ОК 281 до ОК 
282 да бъде съобразена с документа за собственост на Петър Тайлянов и придружаващата се скица към 
него. 

Решение № 453 
ОбС Струмяни приема «Отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода от 01.01.2007год. 
до 14.09.2007год.». 
 
 


