Решение № 331
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 61с, ал. 1 от ЗМДТ с 10 – за, против –
0, възд.се – 0 , ОбС реши
І. Общински съвет Струмяни създава нова глава VI „Туристически данък” и нова
точка 7 „Туристически данък” към ал. 1 на чл. 2 от Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на община Струмяни.
Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона
за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за
облагане с туристически данък за предходната календарна година.
(6) Декларация не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
(7) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка.
(8) Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на
месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(9) Когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от
данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за
настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на
общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1
март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(10) Разликата по ал. 9 се определя по следната формула:
Р=(РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за
настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък за календарната година.
(11) Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2
от Закона за туризма.
(12) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за
подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
(13) Размерът на дължимия туристически данък от 01 февруари 2011 г. за
средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,50 лв. за нощувка
IІ.Общински съвет Струмяни заличава точка 6 от ал. 1 на чл. 3 и Раздел IV
„Туристическа такса” от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.

Решение № 332
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание
писмо с изх. №08-04-3(9)/15.12.2010г. от Областна администрация
Благоевград /наш вх. №06-00-122/16.12.2010г./, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка
с осъществяване на правомощията на Общински съвет по Глава 2 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, чл.17 и следващи от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили с 10 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши
1. На основание чл.17, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 2/15.03.2002 год., възлагането на
превозите да се извърши чрез конкурс като Общински съвет делегира изпълнението на
своите функции относно откриването и провеждането на конкурса на Кмета на Община
Струмяни, който да издаде заповед за това.
Конкурсът за реализиране на транспортната схема и утвърдените маршрутни
разписания, да се проведе на 16.03.2011г. от 10.30 часа в сградата на Общинска
администрация като документите за участие в конкурса се приемат до 17.00 часа на
15.03.2011г. в деловодството на Общинска администрация.
2. Определя срок на договора за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни
линии – 5/пет/ години и утвърждава проекта на договора от конкурсната документация.
3.Определя изискванията към кандидатите за участие в конкурса:
9 Да са физически или юридически лица, регистрирани като търговци;
9 Да притежават валидна лицензия за извършване на обществен превоз на пътници;

9 Да имат назначен ръководител на превозната дейност, който да притежава
удостоверение за професионална компетентност;
9 Да притежават удостоверение за транспортна годност на всеки един от автобусите;
9 Да имат сключени застраховки „Гражданска отговорност” за автобусите, участващи
в конкурса;
9 Да имат сключени застраховки „Гражданска отговорност на превозвача”;
9 Да разполагат със собствена и/или наета сервизна база за обслужване и поддържане
на автобусите.
9 Да разполагат със собствена или наета гаражна площ;
9 Да имат сключени договори с механици, сервизни работници, медицински
персонал, кондуктори и друг персонал, осигуряващ нормално и безопасно
изпълнение на превозите;
9 Представляващият търговеца и лицето, назначено да ръководи превозната дейност,
да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или да не са лишени
с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;
9 Да нямат парични задължения към държавата или към община Струмяни по
смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, и парични задължения, свързани с
плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци;
9 Да имат необходимия брой автобуси – основни и резервни за всяка линия, за която
участват, като за изпълнение на една линия се изискват 2автобуса /1основен и 1
резервен/, за повече линии – броя на линиите + 10% за резервни.
9 За всяка автобусна линия от съответната транспортна схема да представят списък
на автобусите/основни и резервни/, с които участват, и направят опис на превозните
средства като за всяко посочат регистрационен номер, марка, модел, година на
производство, оборудване в т.ч. и оборудване за превоз на трудноподвижни лица,
брой места, екологичност.
9 За линиите над 40км. автобусите да са оборудвани с климатична система.
9 Да внесат гаранция за участие в конкурса в размер на 500 /петстотин/ лева.
4. На основание чл.19 ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 год. утвърждава критерии и начин
за оценка и класиране на кандидатите.
5. На основание чл.22 ал.2 от Наредба № 2/15.03.2002 год, определя цена за закупуване на
документация от кандидатите за участие в конкурса – 150 /сто и петдесет/ лв. за комплект.
6. На основание чл. 17 ал. 5 от Наредба № 2/15.03.2002 год., определя състава на
комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения:
Председател – Зам. кмет по стопанските дейности в Община Струмяни;
Членове:.
1. Представител на ИА Автомобилна администрация;
2. Правоспособен юрист;
3. Транспортен специалист;
4. Представител на КАТ – Пътна полиция;
5. Представител на ТДД;

6.
7.
8.

Представител на браншова организация
автомобилния транспорт;
Икономист;
Представители на ОбС Струмяни

в

областта

на

7. На основание чл. 17 ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 год. възлага на Кмета на общината
да издаде заповед за назначаване на комисията с поименно посочване на нейния състав.
Приложение:
1. Писмо с изх. №08-04-3(9)/15.12.2010г. от Областна администрация Благоевград /копие
/ - Приложение № 1.1към Решение №332 от Протокол №42/26.01.2011год.;
2. Маршрутни разписания – 22бр. – Приложение № 1.2 към Решение № 332 от Протокол
№42/26.01.2011год.;
3. Критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите – Приложение № 1.3 към
Решение №332 от Протокол №42/26.01.2011год.;
4. Проект на договор – Приложение № 1.4 към Решение №332 от Протокол
№42/26.01.2011год.;

Решение № 333
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за
общинската собственост с 10 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема Отчет за изпълнение на „Програмата за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през
2010 г.”
Решение № 334
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл.17, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с 10 – за, против – 0,
възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема Отчета за дейността на Общински съвет
Струмяни за периода 01.07.2010 – 31.12.2010г.

Решение № 335

от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл.27, ал.2, чл.28, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор с 9 – за, против – 0, възд.се – 1, ОбС реши
Общински съвет Струмяни утвърждава стратегическия и годишен план за
дейността на вътрешния одитор на Общинска администрация Струмяни.
Решение № 336
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация с 10 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни приема да изпълни и възлага на Кмета на общината да
извърши необходимите действия за реализирането на проект „Насърчаване на културното
сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община
Струмяни и община Кавала”, финансиран по Програма за европейско териториално
сътрудничество “Гърция – България 2007-2013”, Област на интервенция 1.2 „Опазване,
управление и насърчаване на културните ресурси”, в който Община Струмяни е Водещ
партньор, в сътрудничество с община Кавала, Р Гърция. Общият бюджет на проекта е в
размер на 844 443,19 евро, от които бюджета на Община Струмяни - 742 158,19 евро, на
община Кавала – 102 285,00 евро.
Общинският съвет упълномощава Кмета да договоря условията по Договора за
финансиране на проекта и да го подпише като представител на водещата организация.

Решение № 337
от Протокол № 42 от 26.01.2011г. на ОбС Сттрумяни
на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация с 10 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни одобрява:
1.Всички действия извършени от страна на кмета на общината - Валентин Чиликов
в качеството му на ръководител на Проект № А 09-31-126 /30.01.2009г.”Постигане на подобри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови
технологични възможности” по ОПАК
2.Всички направени до момента разходи / от 12.06.2009г./ по изпълнението на
Договор № А 09-31-126-С/12.06.2009г. по ОПАК
3.Всички дейности и разходи, които предстоят да бъдат направени във връзка с
изпълнение на Анекс от 08.12.2010г. към Договор № А 09-31-126-С/12.06.2009г.

