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ПРОТОКОЛ № 20 
 

Решение № 177 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание Заповед № ОА-АК-48/07.02.2017 год. на Областния управител и във 

връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА , с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя Решение №173 по Протокол № 19, от проведено редовно заседание на ОбС 

Струмяни на 26.01.2017 година. 

 

Решение № 178 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание прието решение на Общински съвет по разпоредбите на чл.4, ал.3 от 

НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

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

недървесни горски продукти, конкретно за продажба на стояща дървесина на 

корен по чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите - 500м3 /местно население/ , с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема и одобрява цени по ценоразпис за продажба на дървесина от поземлени имоти - 

горски територии, собственост на община Струмяни. 

 
 

Решение № 179 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0:  

 

 Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ Годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2016 година“ – съгласно 

Приложение №1, неразделна част от протокола. 

 

Решение № 180 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 от ЗОС , с 11 – за 

; против – 0 ;  възд.се – 0: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

          

 І. Дава съгласието си да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, 

като негодни за употреба и предадени за старо желязо след бракуването им следните 

МПС(моторни превозни средства) - частна общинска собственост, представляващи: 

2/два/ броя специални автомобили, 1/един/ брой влекач,  (общо три на брой).  

 

 

 

Наименование 

на актива 

Рег. № Год. 

На 

рег. 

Рама № 

1 Специален 

автомобил УАЗ 

452А 

Е2508АТ 1991 XTT396206P0208776 

2 Специален 

автомобил 

Фолксваген 

Транспортер 

Е2509ВА 1991 WV2ZZZ70ZNH029672 

3 Влекач АТС 712  1953 

-1960 

312-А-78 

 

ІІ. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да извърши ликвидацията 

на активите и предаването им на скраб при спазване разпоредбите на Закона за 

счетоводството. 

 

 

Решение № 181 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл.21,ал.1 т.12 от ЗМСМА, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

          
Дава предварително съгласие за правото на преминаване на новото трасе на 

водопровод  с дължина на трасето 2 828.83мл и площ с ограничение в ползването 

11.232 дка през имоти собственост на община Струмяни: ПИ 000113 - полски път-

публична общинска собственост, ПИ 068001 - пасище с храсти - частна общинска 

собственост, ПИ 000175, ПИ 000103 - общинска пътища –публична общинска 

собственост  и ПИ 148002 –напоителен канал“Гърбавица“- частна общинска 

собственост ,“ съгласно изготвения  ПУП-Парцеларен план за елементите на 

техническата инфраструктура, извън границите  на урбанизираната територия за обект: 

“Допълнително водоснабдяване на група села в община Струмяни - с. Илинденци, с. 

Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Горна Крушица и с.Каменица“.  
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Решение № 182 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, чл. 37о, ал. 1 т. 1 и 

т. 2 , ал. 4  и ал. 5 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , с 

11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

      Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява списъци с имоти, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и ливади 

на територията на Община Струмяни, за стопанската 2017/2018г., съгласно 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3. 

 2. Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и 

ливади  в община Струмяни за стопанската 2017/2018 година, съгласно Приложение № 

4. 

  3. Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията 

на Община Струмяни за стопанската 2017/2018 година, съгласно Приложение № 5. 

  4. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за 

индивидуално ползване от общинския поземлен фонд под наем или аренда на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна на БАБХ, съобразно броя на 

вида на регистрираните животни. 

   5. Одобрява цена за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година на 

пасища, мери - 6,00 лв./дка и за ливади - 7 лв./дка за землищата на територията на 

Община Струмяни, а именно: Вракуповица, Велющец, Горна Крушица, Гореме, Горна 

Рибница, Драката, Добри Лаки, Игралище, Илинденци, Клепало, Колибите, Кърпелево, 

Махалата, Микрево, Никудин Палат, Раздол, Седелец, Цапарево, Каменица,  

определена по пазарен механизъм, изготвена от инж. Христина Стоева оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения, притежаваща сертификат № № 810100452  от 

11.02.2015 година вписана в КНОБ. 

  6.  Упълномощава Кмета на община Струмяни за стопанската 2017/2018 година, 

въз основа на протокола на комисиите за разпределение да сключи с земеделските 

стопани договорите за отдаване под наем на пасища, мерите и ливади за срок от пет 

стопанска години. 

 

 

Решение № 183 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл.16, Глава Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 

от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане , с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

Преименува от „Дом за възрастни хора с психични  разстройства“, с.Раздол, община 

Струмяни с капацитет от 70 /седемдесет/ потребителя на “Дом за пълнолетни лица с 

психични разстройства“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 70 /седемдесет/ 

потребителя, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 

Решение № 184 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл.16, Глава Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 

от Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане , с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

 

1.Преименува от „Защитено жилище за лица с психични разстройства“, с.Раздол, 

община Струмяни с капацитет от 10 /десет/ потребителя на „Защитено жилище за лица 

с психични разстройства“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 8 /осем/ 

потребителя, считано от датата на влизане в сила на настоящето решение . 

 

2.Преименува от „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, с.Раздол, 

община Струмяни с капацитет от 10 /десет/ потребителя на „Защитено жилище за лица 

с умствена изостаналост“, с.Раздол, община Струмяни с капацитет от 8 /осем/ 

потребителя, считано от датата на влизане в сила на настоящето решение . 

 

 

Решение № 185 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

Съгласно чл.15  от ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

НССЕИВ , във връзка с изготвяне на годишен доклад на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна 

администрация Благоевград, с цел отчитане изпълнението на дейностите по 

интеграционна политика в община Струмяни през 2016 година, с 11– за ; против – 

0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Мониторингов доклад  за 2016 година за дейности в община Струмяни , във 

връзка с  изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/.  
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Решение № 186 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

Във връзка с писмо от Областна администрация Благоевград с вх.№ 04-23-4-

1/26.01.2017г  , относно разработване на План за изпълнение на Национална 

стратегия за младежта /2010-2020/ за 2017 год. и Годишен доклад за младежта за 

2016 година, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Приема „Годишен доклад  за младежта за 2016 година“ , съгласно Приложение №1, 

неразделна част от протокола. 

2.Приема „Общински план за младежта за 2017 година“  на община Струмяни, съгласно 

Приложение №2, неразделна част от протокола. 

 

 

Решение № 187 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 21.02.2017 год. 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 8 – за ; против – 1 ;  възд.се – 2: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава мандат на представител от Община Струмяни за участие в редовно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„В и К” ЕООД, град Благоевград на 27 февруари 2017г. на кмета на Общината -  Емил 

Димитров Илиев. 

2. При невъзможност Кмета на общината да участва в заседанието на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, което ще се проведе на 27 февруари 2017г. от 11:00 часа в Конферентната 

зала на Областна администрация Благоевград, етаж 1, определя зам.-кмета на общината 

Петя Тасева да го представлява. 

3. Оправомощава представителя на Община Струмяни да подкрепи и да гласува 

положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, както следва: 

 

 

 1. Приемане на  годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 

2016г., съгласно чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016г. на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Благоевград, съгласно чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2017г., 
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съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

4. Избор на представител на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград, за участие във 

всяка дискусия между КЕВР и ВиК оператора, относно Бизнес плана за регулаторния 

период 2017-2021г. 

5. Други. 

 

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград, оправомощава 

представителя на Община Струмяни да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки 

се и защитавайки интересите на Община Струмяни. 

 

На основание чл.198е, ал.6 от Закона за водите след заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от„В и К” 

ЕООД, град Благоевград,, Областният управител да изпрати протокола от заседанието 

на 27 февруари  2017 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на 

общинските съветници на община Струмяни и кметовете и кметските наместници. 

  

 

 

 


