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ПРОТОКОЛ № 19 
 

Решение № 167 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

На основание чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА , с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1: 

Общински съвет Струмяни реши: 

І.Приема проектобюджета на общината за 2017 г., с направените промени, 

съгласно Приложение №1 -  неразделна част от настоящия протокол, а именно: 

1. Прехвърлят се 15 000 лв. от дейност 621, § 1098 към дейност 2122, § 4214; 

2. Прехвърлят се 10 000 лв. от дейност 623, § 1020 към дейност 623, § 1015. 

 ІІ.Одобрява следните показатели, според прогнозни данни: 

1.Максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през годината по бюджета на общината – до 1881878.00лв.; 

2.Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

годината – до 480380.00лв.; 

3.Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за текущата година – 864000.00лв.; 

4.Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

бюджетната година – 39000.00лв. 

5.Лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и 

на общинските гаранции към края на бюджетната година – 0.00лв. 

6.Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена със закона за държавния бюджет за 2017г., по обекти за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни – 504200.00лв., съгласно 

Приложение №9 и №10 от проектобюджета; 

7.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз – 

132408.95лв. от преходен остатък по СЕС; 

8.актуализирана бюджетна прогноза 2017г.-2019 година. 

 

Решение № 168 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост , с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2017 година”, съгласно Приложение №2 – неразделна час от 

настоящия протокол. 



  

2 
 

 

Решение № 169 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0:  

 

 Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ Годишен отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 

01.06.2016 год. -  31.12.2016 год., съгласно Приложение №3 – неразделна час от 

настоящия протокол. 

 

Решение № 170 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 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 № 3106 от 12.05.1997 г. за 

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

Пасков Стоянов , с 13 – 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 Илия Пасков Стоянов да бъдат настанени в следния  имот, а 

именно: 

 - Имот № 135094 /сто тридесет и пет хиляди и деветдесет и четири/ с площ от 

3,258 дка /три декара двеста петдесет и осем кв. м/ с начин на трайно ползване „нива“, 

шеста категория, находяща се в местността „Пушовец“, землището на село 

Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф02230/14.04.2016 година, заверена на 26.10.2016 г.; имот № 000111 – 

полски път на Община Струмяни; имот № 135095 – трайни насаждения на Илия 

Кирилов Пасков; имот № 135135 – полски път на Община Струмяни, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1351/12.12.2016 г.  

 

 

Решение № 171 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 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 
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Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 14/30 от 19.05.1992 г. за 

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

Иванов Гегов, с 13 – 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 Атанас Иванов Гегов да бъдат настанени в следните имоти, 

а именно: 

1. Имот № 005140 /нула, нула пет хиляди сто и четиридесет/ с площ от 6,998 дка 

/шест декара деветстотин деветдесет и осем кв. м./ с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия“, десета категория, находяща се в местността „Долни 

Лом“, землището на село Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, при 

граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00451/30.06.2016 година, заверена на 

03.11.2016 г.; имот № 005141 – друга селскостопанска територия на Община Струмяни; 

имот № 041004 – дървопроизводителна площ на насл. на Ефрем Христов Бузуков; имот 

№ 041003 – дървопроизводителна площ на насл. на Христо Димитров Геговски и др., 

който имот е образуван от имот № 005066  /нула, нула, пет хиляди шестдесет и шест/, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1354/12.12.2016 г. 

2. Имот № 004025 /нула, нула четири хиляди и двадесет и пет/ с площ от 7,643 

дка /седем декара шестотин четиридесет и три кв. м./, от който 3,269 дка /три декара 

двеста шестдесет и девет кв. м./ са с начин на трайно ползване „овощна градина“ и 

4,374 дка /четири декара триста седемдесет и четири кв. м./ са с начин на трайно 

ползване „гора в земеделски земи“,  десета категория, находящ се в местността 

„Даскарницата“, землището на село Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община 

Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00449/30.06.2016 година, 

заверена на 03.11.2016 г.; имот № 004022 – нива на Община Струмяни; имот № 004017 

– гора в земеделски земи; имот № 004023 – друга селскостопанска територия  на насл. 

на Арсо Вангелов Панков и др., в имота попадат 3,269 дка /три декара двеста шестдесет 

и девет кв. м./ широколистна гора в отдел/подотдел 74/з-4, който имот е образуван от 

имот № 004017  /нула, нула четири хиляди и седемнадесет/, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1355/19.12.2016 г. 

3. Имот № 004170 /нула, нула четири хиляди сто и седемдесет/ с площ от 6,001 

дка /шест декара и един кв. м./ с начин на трайно ползване „друга селскостопанска 

територия“, десета категория, находяща се в местността „Лаката“, землището на село 

Горна Рибница с ЕКАТТЕ 16362, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00450/30.06.2016 година, заверена на 03.11.2016 г.; имот № 004169 – 

друга селскостопанска територия на Община Струмяни; имот № 004092 – друга 

селскостопанска територия на насл. на Христо Димитров Геговски; имот № 004093 – 

пасище, мера на община Струмяни и др., който имот е образуван от имот № 004090  

/нула, нула четири хиляди и деветдесет/, описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 1352/12.12.2016 година. 

 

Решение № 172 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

      Общински съвет Струмяни реши: 

Допълва в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година на Общински съвет 

Струмяни, както следва: 

В Приложение № 1. Имоти с начин на трайно ползване „ниви“ в част II. Землище 

на село Микрево се добавя следният имот: 

     - Имот № 002278, местността „Мусла“, VІ категория с площ от 2.430 дка. 

 

Решение № 173 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 54б, ал. 1 и ал. 2 от   Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни: 

1. Одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител в размер на 1 546 

лв. (хиляда петстотин четиридесет и шест лева) за продажба на застроен ПИ 75 

(седемдесет и пет) с площ от 393 кв. м. (триста деветдесет и три кв. м.) по неодобрения 

кадастрален план на село Горна Крушица от 1993 година – представляващ частна 

общинска собственост, върху който имот има търпим строеж, съгласно параграф 16, ал. 

1 от ПР на ЗУТ, съгласно издадено Удостоверение за търпимост № 31 от 03.11.2016 

год., доказващо законността на „масивна сграда на един етаж - гараж“ в полза на 

наследниците на Красимир Янев Митрев. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни, след което да издаде Заповед и сключи Договор за покупко - продажба с 

наследниците на Красимир Янев Митрев. 

 

Решение № 174 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

На основание § 16 т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 

концесиите , с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя „Наредба за предоставяне на концесии“ приета с Решение № 75 от Протокол № 

7/30.03.2004 година на Общински съвет Струмяни. 
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Решение № 175 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

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

администрация, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 15 000 лв. 

/петнадесет хиляди лева/ на Димитър Ефремов Кирянски, жител на с.Микрево, за 

изграждане  покрив на къща, изгорял при пожар. 

 

 

Решение № 176 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.01.2017 год. 

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

администрация, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Да бъдат поканени за среща г-н Васил Димитров – управител на  „В и К – Стримон“ 

ООД  с.Микрево, както и представители на частния партньор, които да представят 

становище и решение по жалбата. 

 


