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ПРОТОКОЛ № 22 
 

Решение № 200 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание Заповед № ОА-АК-133/12.04.2017 год. на Областния управител и във 

връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА, с 7 – за ; против – 0 ;  възд.се – 2: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отменя Решение № 198 от Протокол № 21/30.03.2017 год. на ОбС Струмяни. 

2. Кмета на Община Струмяни да сформира комисия, която да изиска всички 

документи от засегнатите страни, да ги изслуша на място и да излезе със 

становище по случая. 

 

 

Решение № 201 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл.44, ал.2, чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 

влизането в сила на новия 3акон за предучилищното и училищното образование, с 

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

Общински съвет Струмяни реши:    

Приема „Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските 

детски градини на територията на Община Струмяни“ - съгласно Приложение №1, 

неразделна част от настоящия протокола. 
 

 

 

 

Решение № 202 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.8 от 

Закона за управление на отпадъците, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0:  

 

 Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за 

периода 2016 – 2020 година“ - съгласно Приложение №2, неразделна част от 

настоящия протокола. 
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Решение № 203 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23  във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и 

Насоки за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 

на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед № 

РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.,  с 10 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

            Общински съвет Струмяни реши: 

1. Общински съвет - Струмяни дава съгласие на Община Струмяни да 

кандидатства в партньорство с общините Сандански и Кресна за подаване на едно общо 

проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура 

за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

2. Общински съвет - Струмяни дава съгласие Кмета на Община Струмяни да 

подпише споразумение за партньорство между всички общини включени в РСУО-

Сандански. 

 

3. Общински съвет - Струмяни дава съгласие и поема ангажимент Община 

Струмяни да не се присъединява към друго Регионално сдружение за управление на 

отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 (пет) години 

след окончателното плащане на средствата по процедура № BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 

на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

4. Общински съвет - Струмяни дава съгласие всяка конкретна инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране да е съсобственост на всички 

общини включени в РСУО-Сандански, като дяловете съсобственост ще бъдат 

разпределени както следва: 

 

84,71% - за община Сандански; 

10,20% - за община Кресна; 

5,09% - за община Струмяни 

 

Разпределеното дялово съотношение е базирано на количеството депонирани 

смесени битови отпадъци за последните пет години, генерирани на територията на 

трите общини. 

5. Общински съвет - Струмяни дава съгласие средствата за покриване на 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди възстановяването им от ОПОС 

2014-2020 г., да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и 

отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.  

6. Общински съвет - Струмяни дава съгласие средствата за покриване на 

недопустими разходи по проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от 
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Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера 

на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци.  

7. Общински съвет - Струмяни дава съгласие средствата за покриване на 

собствено участие по проекта, да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба 

№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на 

обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. 

 

 

Решение № 204 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год. - съгласно Приложение № 3, 

неразделна част от протокола. 

 

 

Решение № 205 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ , с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни 

за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год. - съгласно Приложение № 4, неразделна част 

от протокола. 

 

Решение № 206 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0: 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „ Климент Охридски“, село 

Илинденци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016 год. - съгласно Приложение № 5, 

неразделна част от протокола. 

 

 

Решение № 207 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от 

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 963 от 20.03.1998 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Димитър 

Стойчев Георгиев, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД 

към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Димитър Стойчев Георгиев да бъдат настанени в следния  

имот, а именно: 

 - Имот № 001969 /нула, нула хиляда деветстотин шестдесет и девет/ с площ от 

4,000 дка /четири декара/ с начин на трайно ползване „гора в земеделски земи“, 

десета категория, находяща се в местността „Загазо“, землището на село Горна 

Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, който имот попада в отдел/подотдел 

6/и – иглолистна гора, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00345/20.12.2016 година, заверена на 16.01.2017 г: имот № 001973 – гора в 

земеделски земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 001200 – нива на Община 

Струмяни; имот № 001197 – полски път на Община Струмяни, образуван от имот № 

001146 /нула, нула хиляда сто четиридесет и шест/ целият с площ от 73,889 дка 

/седемдесет и три декара осемстотин осемдесет и девет/, находящ се в местността 

„Чукаро“, землището на село Горна Крушица, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1359/21.02.2017 г. 

 

 

 

Решение № 208 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от 

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 1930 от 23.12.1994 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Иван 

Петров Укев , с 10– за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД 

към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Иван Петров Укев да бъдат настанени в следния  имот, а 

именно: 

 - Имот № 003050 /нула, нула три хиляди и петдесет/ с площ от 1,369 дка /един 

декар триста шестдесет и девет кв. м./ с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия“, девета категория, находяща се в местността „Юрукови 

лозя“, землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00265/20.04.2016 година, заверена на 16.01.2017 г: 

имот № 003052 – друга селскостопанска територия на община Струмяни; имот № 

003033 – полски път на Община Струмяни, който имот е образуван от имот № 003034 

/нула, нула три хиляди и тридесет и четири/ целият с площ от 20,631 дка /двадесет 

декара шестотин тридесет и един кв. м./, находящ се в местността „Рачов кръст“, 

землището на село Палат, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1358/21.02.2017 г. 

 

 

Решение № 209 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 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 7 – за ; против – 0 ;  възд.се – 3: 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград на 10 май 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 10 май 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 решение за промяна на границите на обособената територия, 

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

присъединяване на Община Петрич. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 

територията на Община Петрич от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 
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Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – 

„ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.  

       2. Съгласуване на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Благоевград за 2017г. 

       3. 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 10 май  2017 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на общинските 

съветници на община Струмяни и кметовете и кметските наместници. 

 

 

 

Решение № 210 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 22 т. 2.2. от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Струмяни, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

           Общински съвет Струмяни реши: 

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

под наем за срок от една години на двуетажна масивна сграда - представляваща 

публична общинска собственост със ЗП от 365.60 кв. м. (триста шестдесет и пет 

кв. м. и шестдесет кв. см.) и РЗП – 731,20 кв. м. (седемстотин тридесет и един кв. 

м. и двадесет кв. см.), находяща се в УПИ ХХІІ (двадесет и две) с пл. №  870 

(осемстотин и седемдесет) в квартал 66 (шестдесет и шести) по РП на село 

Микрево, одобрен със Заповед № 322/2009 г. на Кмета на община Струмяни, при 

граници и съседи на имота: от север – УПИ ХХ и УПИ ХХІ; от изток – 

Цапаревска река; от юг и запад – земеделски земи, за който имот е съставен Акт 

за публична общинска собственост № 763/16.06.2010 год., вписан в службата по 

вписванията: Дв. Вх. 1105/17.06.2010 г., акт 148, т.4, д. 775, п.и: 4405, 7983,7984. 

2. Определя първоначална наемна тръжна цена в размер на 950,56 лв. 

(деветстотин и петдесет лева и петдесет и шест ст.) за месец, съгласно чл. 22, т. 

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

на услуги на територията на община Струмяни. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да организира и проведе 

публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, 
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управление и разпореждане с общинско имущество и сключи Договор за наем 

със спечелилият участник. 

 

 

Решение № 211 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 20.04.2017 год. 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.ОбС Струмяни възлага на кмета на община Струмяни да кандидатства и изпълни 

проект „Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на 

Домашен социален патронаж” пред Фонд „Социална закрила” на МТСП. 

2. ОбС Струмяни разрешава на кмета на община Струмяни предоставянето на 10% от 

исканата сума за съфинансиране от страна на Община Струмяни. 

 

 


