
 
ПРОТОКОЛ №4 

 
 
 

Решение№ 16 
От заседание, проведено на 21.12.2011г. 

 
На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 и 4 от Закона за  държавния 
бюджет на Република България за 2011 год. и чл.18 от  Закона за общинските 
бюджети с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 

1. ОбС с.Струмяни приема актуализация в прехвърлянето на средства от 
обект в обект в лимитните капиталови вложения по бюджета на общината 
за 2011 год., както следва: 

 
№ Наименование на обекта Било Става Корекция 

+/- 
1 Закупуване на автомобили 58 000 62 134 + 4 134 
2 Основен ремонт улици – с.Струмяни, 

с.Микрево,с.Илинденци 
10 000 5 866 - 4 134 

3 Основен ремонт на път ІV-10414 Цапарево-Илинден 40 000 40 000   0 
4 Основен ремонт на път ІV – 10422 Студената вода-

Добри лаки 
148 700 148 700 0 

5 Основен ремонт черни пътища общинска собственост 35 000 35 000 0 
 Всичко 291 700 291 700 0 

 
 
 

Решение№ 17 
От заседание, проведено на 21.12.2011г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 
от Закона за изменение и допълнение на закона за собственсотта и ползуването на 
земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 
служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 
придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 
ползуването на земеделските земи с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 

Общински съвет Струмяни реши: 
Възстановява правото на собственост по чл. 45ж, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи на: 
1. Лазар Сливков жител на с. Дамяница – да бъде настанен в следните 

имоти: № 014080 с площ от 6,606 дка в местността „Великденска черква”, землището 
на село Махалата; № 014061 с площ от 2,731 дка в местността „Великденска черква”, 
землището на село Махалата.  

2. Илия Котев жител/бивш жител на с. Илинденци – да бъде настанен в 
следните имоти: № 074012 с площ от 3,477 дка в местността „Дабо”, землището на село 
Илинденци; № 067022 с площ от 5,776 дка в местността „Дабо”, землището на село 
Илинденци. 
 



 
Решение№ 18 

От заседание, проведено на 21.12.2011г. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали-
се; 
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласието си за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013г.” BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейните и отпадъчни води”, Процедура „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейните и отпадъчни води в агломерации между 
2 000 и 10 000е.ж.” с проект: „ Изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна 
станция и реконструкция на  водопроводната мрежа на с. Микрево, община Струмяни” , 
с оглед изпълнението на основните приоритети, заложени в плана за развитие на 
община Струмяни.  

2. Дава съгласието си за провеждане на процедура по придобиване на 
собствеността върху имот № 029114, местността „Капината”, землище на с.Микрево за 
изграждане на междуселищна ПСОВ. 

3. Възлага на кмета на общината да предприеме и извърши всички фактически и 
правни действия във връзка с кандидатстването по програмата. 
4. Упълномощава кмета на община Струмяни да извърши всички фактически и правни 
действия по придобиване на собствеността върху имот № 029114, местността 
„Капината”, землище на с.Микрево за изграждане на междуселищни ПСОВ 

 
 
 

Решение№ 19 
От заседание, проведено на 21.12.2011г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, както и във връзка с член 35 от Закона за социално 
подпомагане с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;    
1. Сформира Обществен съвет за социални дейности със следния състав: 

Председател:  
- Зам.-Кмет “Хуманитарни дейностти”  
Секретар: 
- Директор дирекция “Хуманитарни дейности и евроинтеграция” 
Членове: 
Председателя на Комисия по образование, култура, спорт и социални дейности  
към ОбС или упълномощено от него лице; 
Представител на Д ”Социално подпомагане” –   Сандански; 

            Председател на Училищното настоятелсво при СОУ”Св.Св. Паисий 
Хилендарски” с. Микрево 

 
 

Решение№ 20 
От заседание, проведено на 21.12.2011г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост, чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 13 – за; 0 – 
против; 0 – въздържали се; 
Общински съвет Струмяни: 

1. Отменя свое Решение № 255 от Протокол №32/26.02.2011г. 
            2.  Общинскси съвет Струмяни на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 9, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
предоставя безвъзмездно право на ползване върху следната общинска собственост: 

- Помещение с площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/ и общи части                                  
/коридор и санитарен възел/,  находящо се в пристройка към двуетажна масивна сграда, 
със застроена площ от 249 кв.м. /двеста четиридесет и девет квадратни метра/, 
находяща се в УПИ ІV  /четвърти/ в квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план 
на село Струмяни.  
          3.  Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи анекс към 
Договор № 19/15.03.2006 г. с Дирекция „Регионална служба по заетостта” Благоевград, 
Филиал Струмяни при Дирекция „Бюро по труда” – Сандански. 
 

Решение№ 21 
От заседание, проведено на 21.12.2011г. 

 
 
На Заповед № ОА-АК-740 от 16.12.2011г. от Областна администрация 

Благоевград на основание чл.21, ал. 1 т. 1  от ЗМСМА във връзка с   чл. 170, ал. 2 
от ЗИНЗС с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
ОбС с. Струмяни допълва свое Решение № 13 от Протокол № 3/02.12.2011г., като 
определя 2 /двамата/ външни експерти да бъдат както следва 1/един/ пробационен 
служител и 1/един/ представител на затвора. 

 


