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ПРОТОКОЛ № 9 
 

Решение № 81 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание Заповед ОА –АК - 152/04.04.2016 год. на Областния управител, във 

връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА ,  с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя Решение № 75, от проведено редовно заседание на 31.03.2016 година на 

Общински съвет Струмяни. 

 

 

 

Решение № 82 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на 

територията,   с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни РАЗРЕШАВА: 

1.Да се изготви проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване /ПУП-ЧИ на ПРЗ/ в обхват УПИ І-762, кв.59 и терена, отреден 

за „ Магазин, магазин за хранителни стоки и трафопост“ на с.Микрево, община 

Струмяни, област Благоевград, по одобрен ПУП със Заповед №87 от 1994 год. като се 

образува нов УПИ Х, кв.59, и същия се преотреди за  изграждане на „ Център за 

социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, община Струмяни“. 

2.Да се изготвят инвестиционни проекти за изграждане на „ Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ в новообразувания УПИ Х, кв.59 по ПУП на с.Микрево, 

община Струмяни. 

Приложение: Предложение за ЧИ на ПУП – ПРЗ – частично изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПРЗ/. 

 

Решение № 83 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал.1 от Закона за 

устройство на територията,   с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Общински съвет Струмяни РАЗРЕШАВА, чрез възлагане заинтересованото лице Сашо 

Симеонов Георгиев от с.Микрево, да изработи „Подробен устройствен план“ – „ 

План за застрояване“ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за част от поземлен имот №011219 с 

начин на трайно ползване „нива“ с площ от 1500 кв.м., разположен в северната част от 

имота, находящ се в местността „ Чуките“, землището на село Цапарево, община 

Струмяни, с цел промяна на предназначението от „нива“ в „ за жилищно 

строителство“. 

 

Решение № 84 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.4 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти,   с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Одобрява годишен план за ползване на дървесина от имоти – горски територии, 

собственост на общината -  съгласно Приложение №4  , неразделна част от протокола. 

 

 

 

Решение № 85 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,   с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни упълномощава: 

1.Йордан Димитров Станишев – общински съветник за пълномощен представител на 

община Струмяни в Общото събрание на АОГ; 

2.Димитър Иванов Комитов – ръководител звено „УКРДГС“ за пълномощен заместник-

представител на община Струмяни в Общото събрание на АОГ. 

 

 

Решение № 86 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,   с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  

: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява кандидатстването на Община Струмяни в качеството си на допустим 

бенефициент като партньор по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - 

България 2014-2020, с инвестиционен приоритет 6d „Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемите услуги, 

включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури“ с Акроним: 

ACTkNOW,  в срок до 22.04.2016 г. 

2.Дава съгласие Кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата.   

4.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

 

Решение № 87 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА , с  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0   

: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява кандидатстването на Община Струмяни в качеството си на допустим 

бенефициент като водещ партньор по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция - България 2014-2020, по инвестиционен приоритет 9а „Инвестиции в 

здравна и социална инфраструктура“ към Приоритетна ос 4 в срок до 22.04.2016 г. 

2. Дава съгласие Кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на 

разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на максимум 1 

500 000 евро, от които максимум 600 000 евро за Община Струмяни. Стойността на 

разходите за екип възлизат на до 20% от стойността на преките разходи по проекта, 

офис и административни разходи възлизат на до 15% от разходите за екип и 

предварителните разходи възлизат на до 5% от общия бюджет на проекта, но не 

повече от 40 000 евро.     

4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционни проекти. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

програмата при одобрение на проектното предложение;  

5. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти. 

6. Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на 

инвестиции, за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта. 

7. Потвърждава, че проектът ще се рализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   
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8. Потвърждава, че имотът e  частна общинска собственост, съгласно съставен Акт 

за общинска собственост. Същият е: 

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

-Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

Решение № 88 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява кандидатстването на Община Струмяни в качеството си на допустим 

бенефициент като партньор по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция - България 2014-2020, по инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне 

подкрепа за социални предприятия“към Приоритетна ос 4 в срок до 22.04.2016 г. 

2. Дава съгласие Кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването 

на разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 650 

000,00 евро, от които максимум 65 000 евро за Община Струмяни.   

4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите стъпки за 

подготовка на проектното предложение.    

5.  Потвърждава, че проектът ще се рeализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

 

 

 

Решение № 89 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява кандидатстването на Община Струмяни като водещ по Програма за 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, по 

инвестиционен приоритет 6f „Промотиране на иновативни технологии за 

подобряване защитата на околната среда и ресурсната ефективност в сектор 

отпадъци, водния сектор, защита на почвата или намаляване замърсяването на 

въздуха“ към Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптивен на климатичните 

промени трансграничен регион“ с проект: „Подобряване управлението на водите 

в басейна на река Струма” в срок до 22.04.2016 г. в качеството си на допустим 

бенефициент.  
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2. Дава съгласие кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването 

на разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 

максимум 900 000 евро, от които максимум 550 000 евро за Община Струмяни. 

Стойността на разходите за екип възлизат на до 20% от стойността на преките 

разходи по проекта, офис и административни разходи възлизат на до 15% от 

разходите за екип и предварителните разходи възлизат на до 5% от общия 

бюджет на проекта, но не повече от 40 000 евро.     

4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционни проекти. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

програмата при одобрение на проектното предложение;  

5. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрени инвестиционни проекти. 

6. Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на 

инвестиции, за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта. 

7. Потвърждава, че проектът ще се рeализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

8. Потвърждава, че имотът е публична общинска собственост, съгласно издадено 

Удостоверение № УД -316/07.04.2016 година от Кмета на община Струмяни. На 

основание чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската собственост за такъв вид обекти 

не се съставят Актове за общинска собственост. Същият е: 

- необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство.  

 

 

 

Решение № 90 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява кандидатстването на Община Струмяни в качеството си на допустим 

бенефициент като водещ партньор по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

V- В Балкани – Средиземно море 2014-2020, с проектно предложение  към 

Приоритетна ос 2 в партньорство с Община Агия, Република Гърция и Община 

Василево, Република Македония  за популяризиране на природното и културно 

наследство на общината,  в срок до 22.04.2016г. 
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2. Дава съгласие Кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването 

на разходите им от Програмата.     

4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение. Предварителните разходи са 

допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата при одобрение на 

проектното предложение;  

5.  Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

 

 

Решение № 91 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 14.04.2016г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с  13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява кандидатстването на Община Струмяни като партньор по Програма за 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, с инвестиционен 

приоритет 6с „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културното наследство“. към Приоритетна ос 2  „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен регион” с Акроним: RiverPLUS  в срок до 22.04.2016 г. в 

качеството си на допустим бенефициент. 

2.Дава съгласие Кмета на Община Струмяни да подпише заедно с Апликационна 

форма, необходими приложения и изискуеми документи към проекта;     

3.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 1 400 000 евро, от които 

около 150 000 евро за Община Струмяни.   

4.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.   

 

 

 


