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ПРОТОКОЛ № 15 
 

Решение № 135 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание чл.17, т.1 от Наредба №12 от 25 юли 2016 год. и Приложение №10 

към чл.35, ал.1 от същата наредба, раздел ІІІ. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т.12 и 

т.13 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура на територията на община Струмяни“ в съответствие с разпоредбата на 

чл. 4, т. 8. реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони от Наредба № 12 

от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020. 

2.Потвърждава, че дейностите, включени в проектите на Община Струмяни по чл. 4, т. 

8 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съответстват на 

Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 

социални, културни услуги и спортни прояви от Общински план за развитие на община 

Струмяни 2014-2020.  

3.Потвърждава, че в Община Струмяни няма регистрирана местна инициативна група 

и/или местна инициативна рибарска група и няма одобрена стратегия за Водено от 

общностите местно развитие. 

 

Решение № 136 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание чл. 17, т. 1 от  Наредба № 12 от 25 юли 2016г. и Приложение № 10 

към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и 

т. 13 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 
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    Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект 

„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Струмяни” в 

съответствие с разпоредбата на чл. 4, т. 1. строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 

2.Потвърждава, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Струмяни“, са 

изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи 

(ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период 

от седем години, считано от датата на подаване на заявление за подпомагане, съгласно 

изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. 

3.Потвърждава, че дейностите, включени в проекта на Община Струмяни по чл. 4, т. 1 

от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съответстват на 

Специфична цел 2.5. - Подобряване на качествата на селищните среди в общината от 

Общински план за развитие на община Струмяни 2014-2020.  

4.Потвърждава, че в Община Струмяни няма регистрирана местна инициативна група 

и/или местна инициативна рибарска група и няма одобрена стратегия за Водено от 

общностите местно развитие.     

 

Решение № 137 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание чл. 17, т. 1 от  Наредба № 12 от 25 юли 2016г. и Приложение № 10 

към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и 
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т. 13 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията 

на Община Струмяни” в съответствие с разпоредбата на чл. 4, т. 2. строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за 

прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020. 

2.Потвърждава, че пътищата обект на интервенция са вписани в Решение № 236 на 

Министерския съвет от 2007г. за утвърждаване списък на общинските пътища и/или в 

последващите му изменения и допълнения. 

3.Потвърждава, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията 

на Община Струмяни”, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или 

канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или 

реконструират ВиК системи за период от седем години, считано от датата на подаване 

на заявление за подпомагане, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12 от 

25 юли 2016 г. 

4.Потвърждава, че дейностите, включени в проектите на Община Струмяни по чл. 4, т.2 

от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съответстват на 

Специфична цел 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, от Общински план за 

развитие на община Струмяни 2014-2020.  

5.Възлага на Общинска администрация – Струмяни да направи проверка дали 

инвестиционните проекти включват изграждане на защитни тръби и защитени шахти, 

положени в подземна инфраструктура и дали отговарят на изискванията на програмата. 
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6.Потвърждава, че в Община Струмяни няма регистрирана местна инициативна група 

и/или местна инициативна рибарска група и няма одобрена стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

 

Решение № 138 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание чл. 65а, ал. 2 и чл. 64а, ал. 2 от обнародвания в Държавен вестник 

бр. 51 от 05 юли 2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Общински съвет Струмяни определя Методи Аризанов Котевски – Общински 

съветник за член на Общински съвет за намаляване риска от бедствия.  

 

2. Общински съвет Струмяни определя Йордан Димитров Станишев – Общински 

съветвик за член на Областен съвет за намаляване риска от бедствия. 

 

Решение № 139 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 

Решение № 10 от Протокол № 1 от 25.05.2016 г. на ЕСУТ, с 13 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

„ОбС Струмяни одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване за 

ПИ №007132 в землището на с.Гореме, община Струмяни за обект „МВЕЦ на река 

Цапаревска” с подобект „Водохващане на МВЕЦ на река Цапаревска”.   

 

 На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 

„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред 

Административен съд – гр. Благоевград. 

 

Решение № 140 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

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

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

Общински съвет Струмяни реши: 

         Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2016 година, както следва: 
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2. В част ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА. 

В точка А. да се добавят следните точки: 

т. 58. помещение І представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 11,60 кв.м., 

помещение ІІ представляващо  „манипулационна“ с площ от 11,60 кв.м. и чакалня с 

площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 2 кв. м. разположени в едноетажна 

масивна сграда представляващ „здравен дом“, находяща се в УПИ І /първи/ с пл. № 

312 в квартал 39 /тридесет и девети/ по ПУП на село Илинденци, община Струмяни. 

т. 59. помещение ІІІ представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 14,80 кв. 

м., чакалня с площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 2 кв. м., разположени 

на първи етаж в масивна страда на два етажа и мазе, находяща се в УПИ VІІІ с пл. № 

186 в квартал 18 по ПУП на село Струмяни, община Струмяни. 

т. 60. помещение І представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 13,60 кв.м., 

помещение ІІ представляващо „манипулационна“ с площ от 12,80 кв.м., чакалня с 

площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 2 кв. м.,  разположени на първи 

етаж в масивна сграда на два етажа и мазе, находяща се в УПИ VІІІ с пл. № 186 в 

квартал 18 по ПУП на село Струмяни, община Струмяни. 

т. 61. помещение ІV представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 12 кв.м., 

чакалня с площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 3 кв. м., разположени в 

едноетажна масивна сграда представляващ „здравен дом“, находящ се в УПИ І 

/първи/ с пл. № 312 в квартал 39 по ПУП на село Илинденци, община Струмяни. 

т. 62. помещение І представляващо „лекарски кабинет“  с площ от 13 кв.м., 

помещение ІІ представляващо „манипулационна“ с площ от 12 кв.м., помещение ІІІ  

представляващо „стая за почивка“ с площ от 9 кв.м., приемна зала с площ от 4 кв. 

м. и санитарен възел с площ от 2 кв. м. разположени на първи етаж в масивна сграда 

представляваща здравна служба находяща се в УПИ ІІІ с пл. № 550 по РП на с. 

Микрево, община Струмяни. 

 

Решение № 141 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 22 т. 2.1. 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Струмяни, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 
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І. Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се предостави под наем за срок от 5 /пет/ 

години на ЕТ „Д-р Димитър Гогушев”, помещение І представляващо 

„лекарски кабинет“ с площ от 11,60 кв.м., помещение ІІ представляващо  

„манипулационна“ с площ от 11,60 кв.м. и чакалня с площ от 3 кв. м. и 

сервизно помещение с площ от 2 кв. м. разположени в едноетажна масивна 

сграда представляващ „здравен дом“, находяща се в УПИ І /първи/ с пл. № 312 

в квартал 39 /тридесет и девети/ по ПУП на село Илинденци, община 

Струмяни, описана в Акт за частна общинска собственост № 1309/14.04.2016 

година, вписан в Службата по вписванията: Вх. 1087/Дв.вх. 1083/05.05.2016 г., 

акт 147, т. 4, к.д.735, и.п. 30086,30087,3088. 

2. Определя месечен наем за описаните помещения в т. 1 общо в 

размер на 56,40 лв. /петдесет и шест лв. и четиридесет ст./ за месец, съгласно 

Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Струмяни.  

 3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор за 

наем с ЕТ „Д-р Димитър Гогушев”. 

  

ІІ. Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие да се предостави под наем за срок от 5 /пет/ години на ЕТ „Д-р 

Димитър Гогушев”, помещение ІІІ представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 

14,80 кв. м., чакалня с площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 2 кв. м., 

разположени на първи етаж в масивна страда на два етажа и мазе, находяща се в УПИ 

VІІІ с пл. № 186 в квартал 18 по ПУП на село Струмяни, община Струмяни, описана 

в Акт за частна общинска собственост № 942/22.03.2013 година, вписан в Службата по 

вписванията: Дв.вх. 660/27.03.2013 г., акт 23, т. 3, к.д.403, и.п. 17482. 

 2. Определя месечен наем за описаните помещения в т. 1 общо в размер на 49,50 

лв. /четиридесет и девет лева и петдесет ст./ за месец, съгласно Наредбата за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията 

на община Струмяни. 

3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор 

за наем с ЕТ „Д-р Димитър Гогушев“. 

 

ІІІ. Общински съвет Струмяни реши:  

 1. Дава съгласие да се предостави под наем за срок от 5 /пет/ години на ЕТ „Д-р 

Венера Харизанова”, помещение І представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 

13,60 кв.м., помещение ІІ представляващо „манипулационна“ с площ от 12,80 кв.м., 

чакалня с площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 2 кв. м.,  разположени на 

първи етаж в масивна сграда на два етажа и мазе, находяща се в УПИ VІІІ с пл. № 186 

в квартал 18 по ПУП на село Струмяни, с. Струмяни, описана в Акт за частна 

общинска собственост № 942/22.03.2013 година, вписан в Службата по вписванията: 

Дв.вх. 660/27.03.2013 г., акт 23, т. 3, к.д.403, и.п. 17482. 

 2. Определя месечен наем за описаните помещения в т. 1 общо в размер на 78,50 

лв. /седемдесет и осем лв. и петдесет ст./ за месец, съгласно Наредбата за определяне и 
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администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община 

Струмяни. 

3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор 

за наем с ЕТ „Д-р Венера Харизанова“. 

 

ІV. Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се предостави под наем за срок от 5 /пет/ години на ЕТ „Д-р 

Антони Кичеец”, помещение ІV представляващо „лекарски кабинет“ с площ от 12 

кв.м., чакалня с площ от 3 кв. м. и сервизно помещение с площ от 3 кв. м., 

разположени в едноетажна масивна сграда представляващ „здравен дом“, находящ се в 

УПИ І /първи/ с пл. № 312 в квартал 39 по ПУП на село Илинденци, община 

Струмяни, описана в Акт за частна общинска собственост № 1309/14.04.2016 година, 

вписан в Службата по вписванията: Вх. 1087/Дв.вх. 1083/05.05.2016 г., акт 147, т. 4, 

к.д.735, и.п. 30086,30087,3088. 

 2. Определя месечен наем за описаните помещения в т. 1 общо в размер на 36,00 

лв. /тридесет и шест лв./ за месец, съгласно Наредбата за определяне и 

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

Струмяни. 

3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор 

за наем с ЕТ „Д-р Антони Кичеец“. 

  

V. Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие да се предостави под наем за срок от 5 /пет/ години на „Д-р 

Явор Кирилов Павлов” помещение І представляващо „лекарски кабинет“  с площ 

от 13 кв.м., помещение ІІ представляващо „манипулационна“ с площ от 12 кв.м., 

помещение ІІІ  представляващо „стая за почивка“ с площ от 9 кв.м., приемна зала с 

площ от 4 кв. м. и санитарен възел с площ от 2 кв. м. разположени на първи етаж в 

масивна сграда представляваща здравна служба находяща се в УПИ ІІІ с пл. № 550 по 

РП на с. Микрево, община Струмяни, описана в Акт за частна общинска собственост 

№ 718/28.06.2007 г., вписан в Службата по вписванията: Вх. 1988, VІІІ-46, д. 

1659/03.07.2007 г., п. 4403.  

 2. Определя месечен наем за описаните помещения в т. 1 общо в размер на 92,00 

лв. /деветдесет лв./ за месец, съгласно Наредбата за определяне и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Струмяни. 

 3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор 

за наем с „Д-р Явор Кирилов Павлов“. 

 

 

Решение № 142 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.09.2016г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.24 от Закон за регионалното 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

В Общински План за развитие на Община Струмяни за периода 2014-2020 г.  в 

частта  „Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата”  

Към  Мярка 2.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината   

в дейността водоснабдяване да се добави обект: 

- Изграждане на язовир Никудин и съпътстващата го инфраструктура към 

него.  

 


