
 
Решение №172 

от заседание, проведено на 30.04.2009г., Протокол №21 
 

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от ЗУТ с 11 – за, против – 0, 
възд.се – 0,  

 
Общински съвет Струмяни приема „Наредбата за изграждане и опазване 

на зелената система на територията на община Струмяни” /на второ четене/. 
Приложение №1 към Протокол № 21 от 30.04.2009 година 

 
 

Решение №173 
от заседание, проведено на 30.04.2009г., Протокол №21 

 
на основание 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.65 
от Закона за защита на потребителите и чл.72 и 80  от Закона за местните данъци 
и такси с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 
 
Общински съвет Струмяни приема „Наредба за реда и условията за 

извършване на търговска дейност на територията на община Струмяни” /на 
първо четене/. 

Приложение №2 към Протокол №21 от 30.04.2009 година. 
Всички предложения за изменения и допълнения да постъпят в писмен 

вид до приемането и на второ четене. 
 
 

Решение №174 
от заседание, проведено на 30.04.2009г., Протокол №21 

 
на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1,2,3,4 от 
Закона за общинската собственост с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
 І.Променя частично Решение № 432 от Протокол № 56/10.08.2007 г. в 

частта І глава и прави следните промени, както следва: 
Апартамент № 1, етаж І със застроена площ от 75 кв. м. с мазе № 1 със 

застроена площ от 7 кв. м. и мазе № 2 със застроена площ от 3 кв. м.  и ¼ 
идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право 
на строеж от УПИ VІ /шести/ целият с площ от 364 кв. м. , находящ се в квартал 
11 по /единадесети/ по регулационния план на с. Цапарево да бъде ведомствено 
жилище. 

 
ІІ. Общински съвет Струмяни променя в Решение № 61 от Протокол № 

8/30.04.2008 год. в точка 1, както следва: 



Апартамент № 1, етаж ІІ със застроена площ от 63 кв. м./шестдесет и три 
кв. м./, ведно с мазе № 5 със застр. площ от 16 кв. м. /шестнадесет кв. м./ и ¼  
идеални части от общите части на двуетажен жилищен блок и съответното право 
на строеж от УПИ VІ /шести/ целият с площ от 364 кв. м., находящ се в квартал 
11 /единадесети/ по регулационния план на с. Цапарево, община Струмяни, при 
граници и съседи на имота: ап. № 2, етаж ІІ  да бъде обявен за продажба. 
 

 
Решение №175 

от заседание, проведено на 30.04.2009г., Протокол №21 
 

на основание писмо с Вх. № 62/16.04.2009г., касаещо допусната техническа 
грешка в изписването на процентното съотношение на определените конкурсни 
условия в точка три в предложение с изх. № 08-04-167/16.03.2009год. на Кмета 
на общината, с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 
    Общински съвет Струмяни изменя Решение № 164 от Протокол № 

20/27.03.2009 г. в частта на точка трета – конкурсни условия, както следва: 
предложения за спомоществувателстване на събитията от културния календар на 
община Струмяни – с тежест от 10% в комплексната  оценка. 
 

Решение №176 
от заседание, проведено на 30.04.2009г., Протокол №21 

 
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за общинския 
дълг, с 12 – за, против – 0, възд.се – 0,  

 
 

1. Общински съвет Струмяни дава право на Кмета Община Струмяни да сключи 
договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който общината да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Инвестиция в 
бъдещето на община Струмяни”, финансиран от Оперативна програма 
“Регионално развитие”, приоритетна ос 4: Местно развитие и 
сътрудничество, схема BG161PO001/4.1.-01./2007 “Подкрепа за осигуряване 
на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие”, при следните основни параметри: 

•  Максимален размер на дълга – 800 000(осемстотин хиляди лева 
словом); 

•  Валута на дълга – лева  
•  Вид на дълга –  дълг, поет с договор за общински заем;  
•  Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 6 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/4.1-01/2007/046 ; 

•  Максимален лихвен процент, такси,  комисионни и други – не 
повече от 10% годишно максимален лихвен процент  

•  Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху  вземанията на Община Струмяни по 

Договор за безвъзмездна помощ  №BG161PO001/4.1-01/2007/046, 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна 
програма,  и  

- Учредяване на залог върху  собствените приходи на общината по 
член 6, т.1 от ЗОД  и  върху общата изравнителна субсидия за 
местни дейности по чл.34, ал.1, т.3 от ЗОБ ; 

2. Упълномощава Кмета на Община Струмяни да отправи искане към 
Министерство на финансите за възстановяване изцяло разходите по 
обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в 
България-ФЛАГ”- ЕАД, на основание Постановление на МС. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Струмяни да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише  договора за кредит и договорите за 
залог, както  и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


