ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Решение № 431
От заседание на ОбС Струмяни № 57, проведено на 29.09.2011г.
на основание чл. 21 ал.1 т. 10 и т.24 от ЗМСМА, и чл. 17 ал.1 от Закона за
общинския дълг ,
във връзка с изпълнение на Договор № А 09-31126С/12.06.2009г. по Проект „ Постигане на по-добри услуги за гражданите и
бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични
възможности” по ОПАК чрез ЕСФ, с 10– за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши
1.Общински съвет удължава срока за погасяване на банков кредит –
овърдрафт в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ за покриване на
временен недостиг на средства , възникнал по време на изпълнение на Проект №
А 09-31-126 /30.01.2009г по ОПАК и Договор № А 09-31-126С /12.06.2009г.
сключен между община Струмяни и Министерството на финансите Управляващ орган на Оперативна програма административен капацитет с
„Интернешънъл Асет Банк” АД до 31 март 2012г.
2.Възлага на кмета на община Струмяни да подготви необходимите
документи за преподписване на банковия кредит и да ги представи пред
„Интернешенъл Асет Банк” АД гр. София
3.Упълномощава кмета на община Струмяни да подпише анекса към
договора за банков кредит – овърдрафт

Решение № 432
От заседание на ОбС Струмяни № 57, проведено на 29.09.2011г.
на основание Заповед № ОА – АК – 587 от 21.09.2011год. на Областния
управител на област Благоевград и чл.21, ал.3 във връзка с изпълнението на
чл.26, ал.3 от ЗМСМА, чл.155 от КТ, с 11 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение № 428 от Протокол
№ 55/08.09.2011год., както следва:
Общински съвет Струмяни допълва Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, както следва:
І. Настоящият чл.18 става чл.18, ал.1.

ІІ. Създава нова ал.2 към чл.18 със следният текст: Председателят на
общинския съвет има право на:
1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при
условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно
осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер
на 20 (двадесет) работни дни, на допълнителни трудови възнаграждения и други
плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

Решение № 433
От заседание на ОбС Струмяни № 57, проведено на 29.09.2011г.
на основание Заповед № ОА – АК – 586 от 21.09.2011год. на Областния
управител на област Благоевград, с 11 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши
Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 427 от Протокол №
55/08.09.2011год.
Решение № 434
От заседание на ОбС Струмяни № 57, проведено на 29.09.2011г.
на Заповед № ОА – АК – 583 от 21.09.2011год. на Областния управител на
област Благоевград и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската
собственост, с 11 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши

Общински съвет Струмяни потвърждава свое Решение № 423 от Протокол
№ 55/08.09.2011год. и прави допълнение в изпълнение на Заповед № ОА – АК –
583 от 21.09.2011год. на Областния управител на област Благоевград , както
следва:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот № 002339 – публична
общинска собственост, с площ от 14,830 дка /четиринадесет декара осемстотин и
тридесет квадратни метра/, представляващ водоем, ІХ /девета/ категория,
находящ се в местността „Чуките”, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ
49686, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 002279 – широколистна
гора на МЗГ – ДЛ; имот № 002341 – овощна градина на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
имот № 002267 – напоителен канал на общ. Струмяни; имот № 000082 – полски
път на общ. Струмяни; имот № 002338 – полски път на общ. Струмяни; имот №
002332 – овощна градина на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

2. Утвърждава пазарна наемна стойност изготвена от независим лицензиран
оценител на съоръжение водоем, представляващ имот № 002339, с площ то
14,830 дка, разположен в местността „Чуките” землище на село Микрево,
община Струмяни, ЕКАТТЕ 49686, която е 201,00 лв/мес. /двеста и един лева/
или 2 412,00 лв./год. /две хиляди четиристотин и дванадесет лева/.
3. Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс, по
реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, прита от Общински съвет Струмяни.
4. Определя срока за отдаване под наем: 5 /пет/ години
5. Определя начална конкурсна наемна цена в размер на 201,00 лв/мес.
/двеста и един лева/ или 2 412,00 лв/год. /две хиляди четиристотин и дванадесет
лева/
6. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе
конкурса, след което да сключи договор за наем със спечелилия участник.
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