
Решение №14 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
Общински съвет Струмяни приема актуализация в приходната и разходната част 

на бюджета на Общината за 2007 год., както следва 
І. Приходна част 
1. Увеличение на собствените приходи                      + 62 216 лв. 
Всичко приходи по бюджета                                     + 62 216 лв.  
ІІ. Разходна част 
1. Функция “Изпълнителни и законодат.органи”      + 32 314 лв. 
2. Функция “Образование”                                           +  3 263 лв. 
3. Функция “Социално осигуряване,подпом. ”          +  5 483 лв. 
4. Функция “Жилищно строителство и БКС”            + 21 156 лв. 
Всичко разходи по бюджета                                      + 62 216 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. към 14.12.2007 год. 

 
§ Наименование на параграфа Било лв. Става лв. Корекция 

+, -лв. 
І. Собствени приходи    
1. Имуществени данъци 64 230 68 389 + 4 159
1301 Данък върху недвижими имоти 22 300 14 716 - 7 584
1303 Данък в.прев.средства 33 930 36 209 + 2 279
1304 Дан.на прид.им. по дар. 8 000 17 464 + 9 464
1300 Всичко 64 230 68 389 + 4 159
2000 Други данъци 16 300 2 974 - 13 326
2. Неданъчни приходи  
2404 Прих.от продажба на услуги 1 600 956 - 644
2405 Прих. от наеми на имущ. 10 000 3 335 - 6 665
2406 Прих.от наеми на земя 20 695 11 910 - 8 785
2408 Прих.от лихви по банк.см. 200 100 - 100
2400 Всичко 32 495 16 301 - 16 194
2701 За полз.на д.градини 19 640 21 583 + 1 943
2702 За полз.на д.ясли 5 200 6 520 + 1 320
2704 За ползване на ДСП 13 500 18 983 + 5 483
2705 За полз.на пазари,търж. 1 000 621 - 379
2707 За битови отпадъци 64 200 85 356 + 21 156
2710 За техн. Услуги 13 500 3 688 - 9 812
2711 За нот.зав.и адм.услуги 12 500 7 326 - 5 174
2716 Туристическа такса 2 000 0 - 2 000
2729 Други местни такси 17 800 11 729 - 6 071
2700 Всичко 149 340 155 806 + 6 466
2802 Глоби,санкции и неуст. 6 500 868 - 5 632
2800 Всичко 6 500 868 - 5 632
3619 Др.нед.приходи 7 500 4 170 - 3 330
3600 Всичко 7 500 4 170 - 3 330
4029 Прих. от прод.на ДМА 50 000 130 624 + 80 624



4040 Прих.от прод.на земя 50 000 59 449 + 9 449
4000 Всичко 100 000 190 073 + 90 073
4501 Дарения, помощи и др.безв.суми 151 582 151 582 0
4500 Всичко 151 582 151 582 0
 Всичко недан.приходи  447 417 518 800 
 Всичко собств.приходи 527 947 590 163 + 62 216
 
 

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

1. Общинска администрация – издръжка 
§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1020 Разходи за външни услуги 59 961 92 275 + 32 314
 Всичко разходи 59 961 92 275 + 32 314

2. Дейност “Детски градини” – издръжка 
§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1011 Храна 34 800 38 063 + 3 263
 Всичко разходи 34 800 38 063 + 3 263

3. Дейност “Домашен социален патронаж” 
§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1011 Храна 15 372 20 855 + 5 483
 Всичко разходи 15 372 20 855 + 5 483

2.Дейност “Чистота” 
§ Наименование на параграфа Било Става Корекция +, - 
1020 Разходи за външни услуги 78 350 99 506 + 21 156
 Всичко разходи 78 350 99 506 + 21 156
 Общо актуализация  + 62 216

 
Решение №15 

от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 
 

Общински съвет Струмяни утвърждава на средни месечни брутни работни 
заплати в държавните дейности, финансирани чрез  общинския бюджет, както следва:  

І. На основание Заповед на кмета на общината № 1131 от 13.12.2007 год., с 
която е определена обща средна брутна заплата във функция Образование в размер на 
409,89 лв., считано от 01.11.2007 год., определя СМБРЗ на едно лице от персонала и 
средствата за заплати по училища, детски градини и обслужващи звена, финансирани 
чрез общинския бюджет, както следва: 

1. ОУ с. Струмяни – СМБЗ – 435,56 лв., средства за заплати – 6316 лв. 
2. ОУ с. Илинденци – СМБЗ – 433,22 лв., средства за заплати – 6498 лв. 
3. СОУ с. Микрево – СМБЗ – 440,14 лв., средства за заплати – 13424 лв. 
4. ДГ с. Илинденци – СМБЗ – 379,84 лв., средства за заплати – 3419 лв. 
5. ДГ с. Струмяни – СМБЗ – 342,04 лв., средства за заплати – 3762 лв. 
6. ДГ с. Микрево – СМБЗ – 363,00 лв., средства за заплати – 7441 лв. 
7. Други дейности – СМБЗ – 576,40 лв., средства за заплати – 1153 лв. 
ІІ. На основание писмо на МТСП изх. № 9117/9/25.10.2007 г. определя СМБРЗ 

във функция  “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в размер на 286,78 лв., 
считано от 01.07.2007 год. 

 



Решение №16 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
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 третото тримесечие на 2007 год. в размер на 442,34 лв. /четиристотин 
четиридесет и два 0,34  лв./. 

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

за третото тримесечие на 2007 год.  
 
 І. Разходи за гориво                                      - 442,34 лв. 
 

1. Разходи за месец юли 
- пробег 666 км.                                – 126,00 лв. 

- пътен лист № 116366/02.07.2007 г. 
- пътен лист № 136185/12.07.2007 г. 
- пътен лист № 136194/25.07.2007 г. 

 
2. Разходи за месец август 

- пробег 896 км.                                  – 169,34 лв. 
 - пътен лист № 136198/01.08.2007 г. 
 - пътен лист № 136269/07.08.2007 г. 
 - пътен лист № 136281/24.08.2007 г. 
   

3. Разходи за месец септември 
- пробег   775 км.                                – 147,00 лв.             
 - пътен лист № 136286/03.09.2007 г. 
 - пътен лист № 136290/10.09.2007 г. 
 - пътен лист № 136292/12.09.2007 г. 
 - пътен лист № 136294/14.09.2007 г. 
 - пътен лист № 046023/28.09.2007 г. 
 

Решение №17 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
1.  Общински съвет Струмяни дава принципно съгласие за започване на 

процедура по чл. 30 от Закона за пощенските услуги за предоставяне на основния 
пощенски оператор „Български пощи” ЕАД - право на строеж върху площ от 100 кв. м. 
/сто кв. м./ в с. Микрево за изграждане на пощенска станция. 

2. Във връзка с изпълнението на решението по  т. 1,  общински съвет възлага на 
Кмета на общината и Главния архитект да определят терен от 100 кв. м. в УПИ VІ 
квартал 24 по РП на с. Микрево, който е общинска собственост и извършат 
необходимото изработване на проект за подробен устройствен план за реализиране на 
мероприятието. 

3. След одобрението на ПУП и обособяването на необходимата площ за 
изграждане на пощенска станция, имота ведно с правото на строеж да бъде актуван, 
като частна общинска собственост. 

4. След изготвянето на пазарната оценка на правото на строеж от независим 
лицензиран оценител, същата да бъде внесена за одобрение от ОбС Струмяни. 



5. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да организира 
изпълнението по т. 1,2,3 и 4 от настоящето решение, като финализира процедурата с 
подписване на Договор с „Български пощи” ЕАД. 

6. След изпълнение решението по т. 1,2,3,4 и 5 подписания договор да се внесе в 
Общински съвет Струмяни за информация. 

 
Решение №18 

от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 
 

Общински съвет Струмяни дава съгласието си община Струмяни безвъзмездно 
да прехвърли част от имоти частна общинска собственост, които се засягат от трасето 
на път “Струмяни - Берово” км 15 + 398 – км 30 + 198” в полза на държавата за 
изграждането на пътя. 

 
РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ТРАСЕТО НА ПЪТЯ ИМОТИ 
ОБЕКТ : ПЪТ “СТРУМЯНИ – БЕРОВО” км 15 + 398 – км 30 + 198 

 
№ на 
засегнат 
от трасето 
имот  

Вид 
територия 
според 
основното 
й 
предназна
чение   

Начин на 
трайно 
ползване  

Община, 
землище, 
местност  

Кате
гори
я на 
земя
та  

Площ 
на 
съответ
ния 
имот, 
дка  

Засегна
та 
площ, 
дка  

Остатъ
чна 
площ, 
дка   

Вид собственост  Собственик на 
имота  

Регистр. 
№ ЕГН / 
Вх.№  

000.006  селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Раздол  

-  11,865  0,028  11,837  общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.004  селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  6,933  2,953  3,980   общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.008 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  12,616  0,012  12,593    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

003.033 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  3,742   0,565  3,177    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

007.007 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  1,471   1,167  0,304    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

008.002 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  1,172  0,078  1,094    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

008.071 селско  дере  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  1,135 0,134  1,001    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

008.085 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  1,326  0,168  1,158    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000005 транспорт   път ІV клас  общ.Струмяни, 
с.Г.Рибница  

-  50,790  16,450   34,340    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

005.058 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  2,253  0,020   2,233    общинска частна  общ.Струмяни 44444  

005.072 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  1,697  0,018    1,679     общинска частна  общ.Струмяни 44444  

005.110 селско  пасище, мера  общ.Струмяни, 
с.Цапарево 
м.”Джелепино”  

10  15,124  0,078    15,046     общинска частна  общ.Струмяни 99999   

011.042 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  0,671  0,021    0,650      общинска частна  общ.Струмяни 44444  

014.048 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  4,511  0,008     4,503      общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.012 транспорт   път ІV клас  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  68,374  0,813   67,561     общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.015 транспорт   път ІV клас  общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  108,328  69,832   38,496      общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.005 водни 
площи    

напоителен 
канал   

общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  4,387    0,051    4,336      общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.005 водни 
площи    

напоителен 
канал   

общ.Струмяни, 
с.Цапарево   

-  3,676     0,057     3,619       общинска частна  общ.Струмяни 44444  

000.001 селско  полски път  общ.Струмяни, 
с.Клепало  

-  14,902   6,135      8,767       общинска частна  общ.Струмяни 44444  

 
Решение №19 



от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 
 

                                      Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ: поземлен имот с пл. № 1000 /хиляда/  с площ от 1392 кв. м. /хиляда 
триста деветдесет и два кв. м./, находяща се в квартал 9 /девети/ по регулационния план 
на с. Драката, община Струмяни, при граници и съседи на имота: път, УПИ VІ /шести/; 
УПИ VІІ /седми; УПИ VІІІ /осми/ 

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на 
недвижим имот представляващ: поземлен имот с пл. № 1000 /хиляда/  с площ от 1392 
кв. м. /хиляда триста деветдесет и два кв. м./, находяща се в квартал 9 /девети/ по 
регулационния план на с. Драката, община Струмяни, при граници и съседи на имота: 
път, УПИ VІ /шести/; УПИ VІІ /седми; УПИ VІІІ /осми/, която е на стойност 3 285,00 
лева /три хиляди двеста осемдесет и пет 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 3 285,00 лева /три хиляди 
двеста осемдесет и пет лв./.   

5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, 
след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 
 
 

Решение №20 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
Общински съвет Струмяни  приема следните промени, допълнения и изменения 

в „Наредбата за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Струмяни”, както следва: 

В чл.48. Общински съвет определя следните услуги и цени за тях, се променят 
както следва: 
№ по 
ред 

Вид услуга Ново предложение Действащо към 
момента 

46. т. 46 да придобие следния вид: 
т.46 – Регистрация и стопанисване 
на кучета 
Т.46а. регистрация на кучета: 
     - ловно; 
     - куче водач 
     - овчарско 
     - домашно от елитна порода 
     - домашно, друго 
 
Т.46б. Такса за притежаване на куче 
-всички собственици извън изрично 
освободени с наредбата на ОбС 

  
 
 
 
Заплаща направения 
разход за издаване на 
регистрационен талон и 
отличителен знак за 
кучето 
 
5, 00лв 

 
 
 
 
20, 00лв. 
Безплатно; 
10,00лв. 
20,00лв. 
10,00лв. 

 
Решение №21 

от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 
 



Общински съвет Струмяни приема „Наредба за регистрация, стопанисване и 
контрол на кучета на територията на община Струмяни” /на първо четене/. 

 
 

Решение №22 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
Общински съвет Струмяни открива Консултативен кабинет към Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в  
община Струмяни, в който обществени възпитатели, психолози, педагогически 
съветници, юристи и други специалисти, занимаващи се с детската проблематика и 
работещи с деца, ще предоставят безплатни консултации  на децата и техните 
семейства. 

Решение №23 
от заседание, проведено на 28.12.2007г., Протокол № 3 

 
І. Създаването на  Наблюдателна комисия на територията на община Струмяни. 
ІІ. Наблюдателната  комисия да бъде в състав: 

1. Кирил Укев – Председател на ОбС – Струмяни. 
2. Румен Георгиев – Зам. Председател на ОбС – Струмяни. 
3. Адв. Гергана Коюмджиева – Представител на ОбА – Струмяни.  
4. Стоян Петков – Пробационен служител към ОбА – Струмяни.  

                        5. Златка Яневска -  - представител на синдикатите. 
                       6. Димитрина Николова – Представител на ОбА – Струмяни 
 


