
 
ПРОТОКОЛ №18 

 
 

Решение № 156 
От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2012г.  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка чл. 90, ал. 1, т. 4, респ. чл. 103, ал. 2, т. 3 от Закон за 
обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 26 
Октомври 2012г) и  на основание чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг (Обн. ДВ. 
бр.34 от 19 Април 2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 
Юни 2012г.),  , с 13 – за; 0- против; 0 – въздържал се; 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Общински съвет – Струмяни дава съгласие за сключване на договор за банков 
кредит–овърдрафт с „Интернешънъл Асет Банк“ АД за покриване на временен 
недостиг на парични средства при следните условия: 

• Максимален размер на дълга –  722 153.31 лв. 
• Вид на дълга съгласно чл. 3 от Закон за общинския дълг (Обн. ДВ. бр.34 от 19 

Април 2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 
2012г.) -  дълг поет с договор за общински заем /кредит «овърдрафт»/. 

• Начин на погасяване – в режим на овърдрафт с краен срок на погасяване до 6 
месеца от датата на договора за кредит, но не по-късно от 25.06.2013г. и с 
възможност за удължаване с 6 месеца + 6 месеца. 

• Максимален годишен лихвен процент – 9%  
• Максимален размер на таксите и комисионните – 1,5% от размера на кредита; 
• Обезпечение: 

- залог по реда на Закон за особените залози (обн., ДВ,бр.100 от 22 ноември 
1996 г.; изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г г.) върху вземане по Договор   за 
безвъзмездна финансова помощ № B1.12.06 от 30.03.2011г по Оперативна 
програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 
- 2013 ., Област на интервенция 1.2 - „Опазване, управление и насърчаване на 
културните ресурси”  и анекс от 27.7.2012год. към него в размер на 742 158.19 
евро. 

- запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви, такси, комисиони и 
разноски 

- залог по реда на Закон за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) въру 
всички вземания на Община Струмяни, настоящи и бъдещи по всички сметки 
в национална и чуждестранна валута при „Интернешънъл Асет Банк“ АД.  

 
2. Упълномощава кмета на община Струмяни да договаря анексиранията на 

кредита в рамките на параметрите на това решение на Общински съвет, касаещи срока, 
евентуалното предоставяне на ново или допълнително обезпечение и издаването на нов 
запис на заповед за новия срок. 

 
     3.  Възлага и делегира права на кмета на Община Струмяни да представлява 

община Струмяни пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия, 
каквито договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията в полза на 
банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи.   
 



Решение № 157 
От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2012г 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  с 13 – за; 0- против; 0 – въздържал се;  
Общински съвет реши: 
І. В чл.15. се правят следните изменения и допълнения: 
1. Размера на данъка върху недвижимите имоти се определя както следва: 
т.1. за граждани в селата Струмяни, Микрево, Илинденци, Драката, Каменица и Горна 
Крушица 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, а за всички 
останали 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
т.3. За жилищни имоти на предприятия -  промила се променя от 1,3 на 2 върху 
данъчната оценка на недвижимия имот. 
От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2012г.  
На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 13 – за; 0- против; 0 – въздържал се;  
Общински съвет реши: 
І. В чл.19. се правят следните изменения и допълнения: 
1. Размера на такса смет е както следва: 
(2) променя се %0 за фирми от 14%0 на 11%0 , в които се включва: 
* 8%0 за сметосъбиране и сметоизвозване; 
* 2%0 за обезвреждане на битови отпадъци и такса депо; 
* 1%0 за инвестиционни разходи. 
2. Създава се нова алинея 7: 
(7) За фирми, предприятия, юридически и физически лица, притежаващи имоти, 
намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване 
на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, в размер на 2%0 , 
изчислени на база на данъчната оценка на недвижимия имот. 
3. Досегашната алинея 7, става алинея 8 
4. Досегашната алинея 8, става алинея 9 
5. Досегашната алинея 9, става алинея 10 
ІІ. В Приложение № 2 към чл.50: Административни услуги: Местни данъци и такси се 
правят следните изменения: 
1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината –
таксата се променя от 2,00лв. на 4,00 лв. 
2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот или на 
незавършено строителство  - таксата се променя от 4,00 лв. на 7,00 лв. 
3. Издаване на удостоверение за облагане с данък върху наследствата – таксата се 
променя от 3,00лв. на 4,00 лв. 
4. Издаване на удостоверение за декларирани данни – таксата се променя от 2,00лв. на 
4,00 лв. 
5. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства  –таксата се 
променя от 2,00лв. на 4,00 лв. 
6. Издаване на удостоверение за декларирани данни  / декларирано движимо и 
недвижимо имущество / - се заличава. 
7. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса върху 
битовите отпадъци – таксата се променя от 2,00лв. на 4,00 лв. 
8. Издаване на дубликат от подавани данъчни декларации – таксата се променя от 
2,00лв. на 7,00лв. за заверка на първа страница и за всяка следваща страница по 1,00лв. 
 
 


