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ПРОТОКОЛ № 24 
 

Решение № 224 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА , с  10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2016 

година, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

Решение № 225 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.140 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , 

с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз на 

община Струмяни за 2016 година, съгласно Приложение №2, неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

Решение № 226 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, с 7 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 3:  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 2016 година за взетия 

овърдрафт на 14.11.2016 година: 

1. Овърдрафт № К-648-501284-66/14.11.2016г.- с Решение на ОбС №143/21.10.2016г. 

към 31.12.2016г. е усвоен в размер на 296 902.53лв. и е със срок на погасяване 

30.06.2017г. 
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Решение № 227 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

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

общинската собственост,  с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

    Общински съвет Струмяни реши: 

         Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2017 година, както следва: 

В част III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРОДАДЕ.  

В ТОЧКА А. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС  се добавят следните имоти: 

- УПИ V-604,605 с площ от 703 кв. м. в квартал 64 по РП на село Микрево. 

- ПИ 75 с площ от 393 кв. м. по неодобрения кадастрален план на село Горна 

Крушица. 

         

 

Решение № 228 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Допълва в Решение № 217 от Протокол № 23/25.05.2017 година на Общински съвет 

Струмяни, както следва: 

2. ОбС Струмяни Одобрява Проект за „Подробен устройствен план” – „План за 

застрояване” за имот в землището на с.Илинденци, както следва 

-имот №000066 (нула, нула, нула, нула, шест, шест) с площ 5,609 дка (шест декара 

шестстотин и девет кв.м), начин на трайно ползване „ливада” находящ се в местността 

„Гарата”, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от 

„Ливада” в „за паркинг‘‘. 

 

Решение № 229 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

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

общинската собственост, във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  : 
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І . Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване имот – 

частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот 75 (седемдесет и пети) с 

площ от 393 кв. м. (триста деветдесет и три кв. м.), находящ се по неодобрения 

кадастрален план на село Горна Крушица от 1993 г., община Струмяни, при граници и 

съседи; от север – ПИ 71 (седемдесет и едно); от запад – ПИ 74 (седемдесет и четири); 

от юг – улица; от изток – ПИ 76 (седемдесет и шест), описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1350/23.11.2016 година, вписан в Службата по вписвания: Вх. рег. 3071/ 

Дв. вх 3055/09.12.2016 г., акт № 23, т. 11, дело 2007/2016 г. и.п. 31885. 

 2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на 1 546 лв. (хиляда петстотин четиридесет и шест лева) за начална тръжна 

цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно действащата Наредбата за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество и сключи Договор за покупко – продажба със 

спечелилият участник. 

 

 

Решение № 230 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

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

общинската собственост, във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

І . Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване имот – 

частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот V (пети) с 

площ от 703 кв. м. (седемстотин и три кв. м.), находящ се в квартал 64 по 

регулационния план на село Микрево, одобрен със Заповед № 87/1994 г., община 

Струмяни, при граници и съседи: запад – улица; от юг – УПИ VІ (шести) с пл. № 607, 

606 (шестотин и седем, шестотин и шест); от изток – улица; от север – УПИ ІV 

(четвърти) с пл. № 603 (шестотин и три).  За имота има съставен Акт за частна 

общинска собственост № 1373/21.04.2017 година, вписан в Службата по вписвания: Вх. 

рег. 886/Дв. вх. 886/04.05.2017 г., акт № 168, т. 3, дело 567/2017 г. и.п. 32813. 

 2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на 5 832 лв. (пет хиляди осемстотин тридесет и два лева) за начална тръжна 

цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно действащата Наредбата за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество и сключи Договор за покупко – продажба със 

спечелилият участник. 
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Решение № 231 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни приема СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево да бъде 

включено в списъка на средищните училища в община Струмяни за учебната 2017/2018 

година. 

 

 

Решение № 232 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 161а, ал. 1, и ал. 3 от 

Закона за културното наследство , с 11– за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Осигурява достъп за осъществяване на дейността по проучване и опазване на  

археологически обекти на Регионален исторически музей Благоевград и Фондация 

„Балканско наследство“ върху имот № 132006 (сто тридесет и две хиляди и шест), 

шеста категория с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 2,295 дка (два декара 

двеста деветдесет и пет кв. м.), находящ се в местността „Масовец“, землището на село 

Илинденци, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 132005 – нива на насл. 

на Димитър Цветков Лазаров; имот № 000120 – път ІІІ клас на Държавата; имот № 

132007 – нива на насл. на Илия Янев Шапков; имот № 132033 – широколистна гора на 

ИЛГ – ДГС „Струмяни“ – представляващ частна общинска собственост, описан в Акт 

за частна общинска собственост № 838/09.03.2012 година, вписан в Службата по 

вписвания: Дв. вх. 340/04.03.2012 г., акт № 25, т. 2, н.д. 214, и.п. 15464; 44033.  

 2. Определя условията за осъществяване на достъп по описания в т. 1 имот , 

както следва: 

 2.1. срок на достъпа – три години; 

 2.2. обезщетение за срока по т. 2.1., съгласно разпоредбите на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Струмяни; 

 2.3. прилага съвременна методика за проучване;  

 2.4. осигурява охрана на археологическия обект и на находките по време на 

теренното проучване; 

 2.5. осигурява финансово и организационно теренна консервация, чрез която да 

се предотврати увреждане и разрушаване на находките, както и загуба на свързана с тях 

информация;  
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 2.6. осигури възстановяване на външния вид на археологическия обект, когато 

теренното археологическо проучване няма да продължи; 

  2.7. предаде движимите археологически находки в Музейна сбирка „Струмяни“ 

или Регионален музей; 

 2.8. предостави ежегоден подробен доклад за резултатите в срок до месец март 

на следващата година. 

 3. Упълномощава Кмета на община Струмяни да сключи споразумение с 

Регионален исторически музей Благоевград и Фондация „Балканко наследство“ в 

изпълнение на настоящето решение. 

 

 

Решение № 233 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.21,ал.1 ,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124“а“,ал.1 и 

чл.134,ал.2,т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с 11 – за ; против – 0 

;  възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Одобрява Заданието за проектиране на ЧИ на Подробен устройствен план- ПР в 

обхват УПИ IX-872,кв.36,собственост на Кирил Атанасов Милев и УПИ 

Х.873,872,кв.36 собственост на н-ците на Илия Златков Подгорски и община Струмяни 

по ПУП на с.Микрево,община Струмяни одобрен със Заповед №87 от 1994год. 

 

2.Разрешава да се изготви проект за ЧИ на ПУП –ПР в обхват УПИ IX-872,кв.36, 

собственост на Кирил Атанасов Милев и УПИ  Х.873,872,кв.36 ,собственост на н-ците 

на Илия Златков Подгорски и община Струмяни по ПУП на с.Микрево,община 

Струмяни одобрен със Заповед №87 от 1994год.    

 
 

Решение № 234 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание  чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 124 ал.3 от ЗПФ, и чл.37 ал.3 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Струмяни , с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0: 

     Общински съвет Струмяни приема актуализация в прехвърлянето на средства от 

обект в обект в лимитните капиталови вложения по бюджета на общината за 2017г. от 

Приложение №9 и Приложение №10, както следва: 

 

 



  

6 
 

№ Наименование на обекта Било Става Корекция + / -

1 Придобиване на сгради - д-ст 2/122/5202 25 000,00 0,00 -25 000,00

2 Придобиване на компютри и хардуер д-ст

2/122/5201

65 000,00 0,00 -65 000,00

3 Придобивае на транспортни средства - д-ст 

2/623/5204

20 000,00 20 000,00 0,00

4 Придобивае на транспортни средства д-ст

2/829/5204

10 000,00 6 900,00 -3 100,00

5 Основен ремонт на стадион с.Микрево - д-ст

2/714/5100

80 000,00 80 000,00 0,00

6 Основен ремонт на улици - с.Струмяни, 

с.Микрево и с.Илинденци - д-ст 2/606/5100

304 200,00 397 300,00 93 100,00

504 200,00 504 200,00 0,00ОБЩО:  
    

Решение № 235 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.06.2017 год. 

На основание чл.140 ал.2 т.3 от ЗПФ, чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с 

Наредбите за командировките в страната и в чужбина, с 11 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

Общински съвет  Струмяни одобрява разходите за командировки на Кмета в страната и 

чужбина през 2016г. на обща стойност 2 677.63 лв. /две хиляди шестстотин седемдесет 

и седем 0.63 лв./ 

Справка 

за извършените разходи за командировка 

на Кмета на община Струмяни за 2016г. 

  

 

  І. Разходи за командировки в страната – 0.00лв. 

  

 

  

  

 

  ІІ. Разходи за командировки в чужбина - 2 677.63лв. 

  

 

  № по 

ред РКО № Дата Основание 

Стойност 

/лв./ 

1 217 29.02.2016 

Командировка в  

Гърция 519.79 

2 ф№3000267370 08.11.2016 

Командировка в  

Малта 465.49 

3 1199 25.11.2016 

Командировка в  

Македония 205.36 

4 1478 23.12.2016 

Командировка в  

Румъния 1486.99 

Общо:  2 677.63 

 

 


