ПРОТОКОЛ № 46
Решение № 392
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2018 год.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.13, чл.17 ал.1 от Закона за
общинския дълг, с 11 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет – Струмяни изменя решение №282 от протокол №31/08.12.2017г.,
решение №283 от протокол №31/08.12.2017г. и решение №312 от протокол
№35/09.03.2018г., както следва:
Изменение на решение №282 от протокол №31/08.12.2017г. :
Било: „Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” ,
„Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“
Става: „Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”,
„Срок на погасяване – до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“.
Изменение на решение №283 от протокол №31/08.12.2017г. :
Било: „Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” ,
„Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“
Става: „Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”,
„Срок на погасяване – до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“.
Изменение на решение №312 от протокол №35/09.03.2018г. :
Било: „Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” ,
„Срок на погасяване – до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“
Става: „Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”,
„Срок на погасяване – до 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване“.
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Решение № 393
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2018 год.
Съгласно чл.125, ал. 1, т.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 11 –
за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
1. Да бъде актуализиран бюджета на община Струмяни за 2018 г., по приходната и
разходната част, както следва:
І. Местни дейности.
1.Приходи:
№
по
ре
д

Наименование на приходите

1
2

Данък върху превозните средства
1303
Данък при придобиване на имущество по 1304
дарения и възмезден начин
Туристически данък
1308
Наказателни лихви за данъци, мита и 2809
осигурителни вноски
Текущи помощи и дарения от страната
4501
Общо корекция на
приходите:

3
4
5

парагра
ф

План в
бюдже
та към
момент
а
120000
14000

Корекци План
я /+ или /общо/
-/

+8300
+4000

128300
18000

300
0

+800
+11000

1100
11000

0

+18000
+42100

18000

2.Разходи:
№
по
ре
д

Разходи по функции, дейности и параграфи

парагра
ф

Функция VII – „Почивно дело, култура,
религиозни дейности“
1
Дейност 759 „Други дейности по културата”
1.4 Други разходи, некласифицирани в другите 1098
параграфи и подпараграфи
2
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за
всички”
2.1 Субсидии и други текущи трансфери за 4500
юридически лица с нестопанска цел
Общо корекция на
разходите:

План в Корекци План
бюдже я /+ или /общо/
та към -/
момент
а

І

65000

+21100

86100

19000

+21000

40000

+42100
2

Решение № 394
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2018 год.
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с 11 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:

Общински съвет Струмяни реши:
1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в
Община Струмяни, считано от 01.01.2019 г., както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.

Наименование на длъжността и населеното място

Размер
на
основната
месечна заплата

Кмет на кметство с. Каменица
Кмет на кметство с. Добри Лаки
Кмет на кметство с. Драката

561.00 лв.
583.00 лв.
583.00 лв.

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и
непостоянен характер да се определят от кмета на общината съгласно действащата
нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на
работната заплата в Община Струмяни.
Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община
Струмяни.

Решение № 395
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2018 год.
На основание чл.21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.66 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси и
чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Струмяни, с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 2
ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
І. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци
по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в
депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на
община Струмяни за 2019 година, съгласно приложение № 1.
ІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2019 г. по Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Струмяни, както следва:
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В Глава Втора, Раздел І, Чл. 19 от Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги се променя:
(1). За застроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите, както и за
застроени жилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци в районите
на обслужване, 6,5 промила върху данъчните оценки в т.ч.:
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 4,5 на
хиляда;
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,0 на
хиляда;
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда.
(2). За застроени нежилищни имоти на юридически лица и еднолични
търговци в
районите на обслужване, 11 промила върху по високата между данъчната
оценка и отчетната стойност в т.ч.:
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 6,0 на
хиляда;
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 3,0 на
хиляда;
В/ Почистване на местата за обществено ползване 2,0 на хиляда;
(3). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които не са застроени, но се намират в районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 2 на хиляда върху данъчната
оценка на имота т.ч.:
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,0 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда.
(4). За нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци, които
са незастроени, но се намират в районите с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване – 5 на хиляда върху по високата между данъчната оценка и
отчетната стойност на имота в т.ч.:
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 3,0 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 2,0 на хиляда;
(5). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно и е
подадена декларация за същото обстоятелство до 31 декември на предходната
година – 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота за обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за
обществено ползване в т.ч.:.
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,0 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,0 на хиляда;
(6). За нежилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци, които
са застроени, но неизползваеми целогодишно и е подадена декларация за същото
обстоятелство до 31 декември на предходната година – 5 на хиляда върху по
високата между данъчната оценка и отчетната стойност на имота за обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за
обществено ползване в т.ч.:
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А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 3,0 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 2,0 на хиляда
(7). За имоти на граждани, юридически лица и еднолични търговци, които
се намират извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване не се
събира такса за битови отпадъци.
(8). Такса „Битови отпадъци” през 2019 година ще се събира в границите на
всичките 21 населени места на територията на община Струмяни, както следва:
село Велющец, село Вракуповица, село Гореме, село Горна Крушица, село Горна
Рибница, село Добри Лаки, село Драката, село Игралище, село Илинденци, село
Каменица, село Клепало, село Колибите, село Кърпелево, село Махалата, село
Микрево, село Никудин, село Палат, село Раздол, село Седелец, село Струмяни и село
Цапарево
Създава се нова ал. (11). Не се извършва освобождаването от заплащане на
такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът или част от него се ползва от
съсобственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от него,
както и ако през декларираният период или част от него в имота се извършват
строителни или довършителни дейности.
Създава се нова ал. (12). Декларацията трябва да бъде подписана от всички
собственици и ползватели, при учредено вещно право на ползване.
Създава се нова ал. (13). Задължените лица дават изричното си съгласие за
извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от
общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят
наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Създава се нова ал. (14). Декларации, подадени извън срока, определен в ал. (5)
и (6) или некоректно попълнени декларации без задължителни реквизити, в т.ч.
партиден номер, вид и точен адрес на имота, имена и подписи на всички съсобственици
и ползватели на имота и пр., не пораждат правни последици.
Създава се нова ал. (14). Не се събира такса за такса битови отпадъци за
услугите, предоставени на молитвените домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната, ведно с терена към сградата.

Решение № 396
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2018 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 № 1507 от 13.10.1993 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Иван
Христов Туповичарски, с 10 – за ; против – 0 ; възд.се – 1 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
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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 Христов Тупавичарски бивш жител на село Цапарево,
община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 004107 /нула, нула, четири, едно, нула, седем/ с площ от 5,025 дка
/пет декара и двадесет и пет кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, десета
категория, находящ се в местността „Цръкваровото“, землището на село Цапарево с
ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф01008/26.09.2018 г.; имот № 004086 – нива на община Струмяни; имот № 000015 –
път ІV клас на община Струмяни и др., който имот е образуван от следните имоти, а
именно: от имот № 004085 /нула, нула, четири, нула, осем, пет/, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1444/29.11.2018 г., от имот № 004087 /нула, нула,
четири, нула, осем, седем/, описан в Акт за частна общинска собственост №
1443/29.11.2018 г. и от имот № 004086 /нула, нула, четири, нула, осем, шест/, описан в
Акт за частна общинска собственост № 1442/28.11.2018 година.
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