ПРОТОКОЛ № 26
Решение № 247
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3, т.2 от Закона
за управление на отпадъците , с 13 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Приема „Актуализирана Програма за управление на отпадъците на Община
Струмяни за периода 2016-2020 година”, съгласно Приложение №1 – неразделна част
от настоящия протокол.

Решение № 248
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 13, във връзка с
чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг и във връзка с необходимостта от
осигуряване на допълнително обезпечение по кредит-овърдрафта по повод
анексиране с още 6 месеца до 31.12.2017 г., с 13 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС :
1.Общински съвет – Струмяни дава съгласие за предоставяне на допълнително
обезпечение по кредит-овърдрафта на община Струмяни, сключен с договор № ДК-648501284-66/14.11.2016г. Обезпечението ще бъде залог на бъдещо вземане на концесионна
такса, дължима съгласно чл.81 от Закона за концесиите във връзка с чл.61 от Закон за
подземните богатства, по предоставена държавна концесия за находище „Пиринка“ от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на „Маргемин” ЕООД ЕИК
175154483.
2. Общинският съвет дава съгласие средствата от постъпилото концесионно
плащане в пълен размер да се разходват за капиталови разходи по смисъла на чл.81,
ал.7, т.3 от Закона за концесиите – за погасяване на задълженията на Община Струмяни
към Интернешънъл Асет Банк АД по Договора за предоставяне на кредит овърдрафт по
разплащателна сметка - № ДК-648-501284-66/14.11.2016г.
3. Общинският съвет дава съгласие и упълномощава кмета на община Струмяни
да извърши необходимите действия пред банката за извършване на анексирането, за
договаряне на по-добри параметри, и за предприемане на други действия, включително
евентуално удължаване на срока на залога, или подписване на нов запис на заповед за
новия срок.
4. Общинският съвет 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
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полза на банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи, включително
анексиране на кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.

Решение № 249
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 год.
Съгласно чл.122, ал. 2 от Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7
Юни 2016 г., чл.46 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет в община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 –
за ; против – 0 ; възд.се – 1 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства от
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на
околната среда”, функция „Жилищно строителство и БКС” в Дейност 738 „Читалища”,
функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” по бюджета на общината за
2017 г., поради недостига от средства за възнаграждения и издръжка на читалищата.
Средствата недостигат, защото стандарта за читалищата не се увеличи съразмерно с
увеличението на минималната основна заплата от 01.01.2017г. В този недостатъчен
стандарт се включва и издръжката, което още повече утежнява функционирането им.
Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 3/738 „Читалища”
§§

Наименование на параграфа

45-00

Субсидии за организации с нестопанска цел
Общо

Било
84 960
84 960

Става

Корекция
+/100 705
+ 15 745
100 705
+ 15 745

Функция „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 2/621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на
околната среда”
§§

Наименование на параграфа

10-98

Други разходи
Общо

Било
22 016
22 016

Става

Корекция
+/6 271
- 15 745
6 271
- 15 745

Решение № 250
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 год.
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Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Въвеждане на енергийно
ефективни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и
Василево", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество България
– Македония 2014-2020 и на основание чл. 21, ал.10 от ЗМСМА, с 13 – за ; против
– 0 ; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет – Струмяни реши:
1. Община Струмяни да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Въвеждане на
енергийно ефективни източници и подобряване на енергийната ефективност в
Струмяни и Василево" , финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020, приоритетна ос околна среда, схема Опазване на
околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в района на
ТГС, при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – 73 067.23 лв. (седемдесет и три хиляди
шейсет и седем лв. и 23 ст.)
Валута на дълга – лева
Вид на дълга – дълг поет с договор за общински заем
Условия за погасяване:
-

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване

-

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № РД-02-29-202/17.10.2016г.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:
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-

Учредяване на залог върху вземанията на Община Струмяни по Договор
за безвъзмездна помощ № РД-02-29-202 / 17.10.2016г., сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Струмяни, по която постъпват средствата по проект „Въвеждане на
енергийно

ефективни

източници

и

подобряване

на

енергийната

ефективност в Струмяни и Василево" по Договор за безвъзмездна помощ
№ РД-02-29-202 / 17.10.2016г.;
-

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Струмяни, по
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Струмяни по чл. 52, ал. 1 от
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Струмяни да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за
кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
3.

Решение № 251
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 год.
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект CB006.1.12.175 „Защита на
населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от
наводненията", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2014-2020 и на основание чл. 21, ал.10 от ЗМСМА,с 13 – за
; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет – Струмяни реши:
1. Община Струмяни да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
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поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Защита на
населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на
щетите от наводненията " , финансиран от Програма за трансгранично
сътрудничество България – Македония 2014-2020, приоритетна ос околна среда,
схема Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни
ресурси в района на ТГС, при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга – 78 584.42 лв. (седемдесет и осем хиляди
петстотин осемдесет и четири лв. и 42 ст.)
Валута на дълга – лева
Вид на дълга – дълг поет с договор за общински заем
Условия за погасяване:
-

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване

-

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № РД-02-29-205/17.10.2016г.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
Начин на обезпечение на кредита:
-

Учредяване на залог върху вземанията на Община Струмяни по Договор
за безвъзмездна помощ № РД-02-29-205 / 17.10.2016г., сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и
бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община
Струмяни, по която постъпват средствата по проект „Защита на
населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на
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щетите от наводненията " по Договор за безвъзмездна помощ № РД02-29-205 / 17.10.2016г.;
-

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Струмяни, по
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и
бюджетните взаимоотношения на община Струмяни по чл. 52, ал. 1 от
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Струмяни да подготви искането
за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора
за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решение № 252
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.08.2017 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 10 – за ; против – 0 ; възд.се – 3
ОбС:
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 19 септември 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 19 септември 2017г. от 13:30 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 определяне препоръчителния размер вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
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„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2018г., съгласно чл.20, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.
2. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 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.
Благоевград, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор –
„ВиК“ ЕООД, гр. Петрич.
3.Приемане на решение за съгласуване на план за опазване на околната среда на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, включително план за собствен
мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките).
4. 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 19 септември 2017 г. на председателя на ОбС Струмяни за информиране на
общинските съветници на община Струмяни и кметовете, и кметските наместници.
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