
Решение № 281 
от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 7 – за, против – 6, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни приема годишния отчет за дейността на „ВиК – Стримон” 
ООД село Микрево за 2009 година. 
 
 

Решение № 282 
от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 1 – за, против – 7, възд.се – 2 , ОбС , реши 
 

Общински съвет Струмяни не прие предложението за освобождаване на г-н Васил 
Димитров от длъжност като управител на ВиК – Стримон” ООД. 
 

 
Решение № 283 

от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинското имущество с 10 – за, против – 0, възд.се – 0, 
ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ Поземлен имот № 4 с площ 265 кв.м.,ведно с двуетажна масивна сграда с 
Разгърната застроена площ /РЗП/ 160 кв.м. в с. Гореме, община Струмяни, област 
Благоевград.  

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект 
представляващ: Поземлен имот № 4 /четвърти/ с обща площ от 265 кв. м. /двеста 
шестдесет и пет квадратни метра/ ведно с построена върху същият имот сграда – масивна 
на два етажа със застроена площ от 80  кв. м. /осемдесет квадратни метра/, находящ се в  
застроителния /околовръстен / полигон на с. Гореме, която е на стойност 1 660,00 лв. 
/хиляда шестотин и шестдесет лева/. 

3. Продажбата да се извърши, чрез търг, по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински 
съвет Струмяни. 

4. Определя начална тръжна цена в размер на 1 660,00 лева /хиляда шестотин и 
шестдесет лева/. 

5. Възлага на Кмета на Община Струмяни да организира и проведе конкурса, след 
което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 
 
 

Решение № 284 
от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 



на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА с 5 – за, против – 2, възд.се – 3, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Председателя на Сдружение 
ЛРД „ГОЛАК”. 
 

Решение № 285 
от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и & 24 от Преходните и заключителните разпоредби от 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29.07.2008 г, за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ мярка  „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 
2013 г.,чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на 
финансова помощ № 01/321/00243 от 11.05.2010г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция 
вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, община Струмяни”, сключен между Община 
Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по 
ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева с 10 – за, 
против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

   Общински съвет Струмяни 
        1. Упълномощава кмета на община Струмяни да подпише Запис на   заповед, без протест и без 
разноски, платима за предявяване в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 
2 453 854,70 лева ( два милиона четиристотин петдесет и три хиляди осемстотин петдесет и четири 
лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ  № 01/321/00243 от11.05.2010г., по мярка „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” за Проект “Реконструкция вътрешна водопроводна 
мрежа с. Струмяни, община Струмяни”, сключен между община Струмяни и ДФ “Земеделие” – 
Разплащателна агенция. 
         2. Възлага на кмета на община Струмяни да подготви необходимите документи за получаване  
на авансовото плащане по договор № 01/321/00243 от 11.05.2010 г. и да ги представи пред ДФ 
“Земеделие” – разплащателна агенция. 

  
 

Решение № 286 
от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг и във 
връзка с изпълнение на договор № BG161PO001/4.1-01/2007/046 от 01.08.2008г. по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво 
местно развитие”, сключен между Община Струмяни и Министерство на регионалното 
развитие, Управляващ орган на Оперативна програма”Регионално развитие” с 10 – за, 
против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
         Общински съвет Струмяни 



        1. Упълномощава кмета на община Струмяни да сключи договор за банков кредит – 
овърдрафт за покриване на временен недостиг на средства, 
 възникнал по време на изпълнение на договор № BG161PO001/4.1-01/2007/046 от 
01.08.2008г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие”, сключен между Община Струмяни и Министерство на 
регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма ”Регионално развитие” 
с банка “Интернешънъл Асет Банк” АД при следните условия: 
          Максимален размер на дълга  -  755 000 лв./седемстотин петдесет и пет хиляди лева/ 
          Обезпечение – финансова помощ по договор № BG161PO001/4.1-01/2007/046 от 
01.08.2008г. и 20% от собствените приходи на община Струмяни 
          Начина на погасяване  -  в режим на овърдрафт с краен срок за погасяване 
25.12.2010г. 
          Максимален лихвен процент – 10% 
          Максимален размер на таксите и комисионните – 1,5% 
         2. Възлага на кмета на община Струмяни да подготви необходимите документи за 
получаване  на овърдрафт  по договор № BG161PO001/4.1-01/2007/046 от 01.08.2008г и да 
ги представи пред  “Интернешънъл Асет Банк” АД гр. София. 
 

 
Решение № 287 

от  заседание на ОбС № 35, проведено на 27.05.2010г. 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл.26, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 10 – за, против – 0, 
възд.се – 0, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни предоставя  за нуждите на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Струмяни-Кресна”  помещение  с квадратура  66 кв.м, 
находящо се на ІІ ет. в сградата  на бившето училище „Св.СВ. Кирил и Методий” 
с.Струмяни  за срок до края на 2015г.  

Задължава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем при цена 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Струмяни. 
 

 


