
ПРОТОКОЛ  №5 
 

Решение № 22 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка със  Закона за общинския бюджет, с 
13-за; 0- против; 0- въздържали се; ОбС Струмяни взе   
     Общински съвет Струмяни реши: 
Приемане на Одитен доклад за извършване на одитен ангажимент за даване на увереност с 
обект: „Оценка и докладване относно съответствието с нормативните изисквания и вътрешни 
правила на финансово – счетоводната документация на „ВиК – Стримона „ ООД, с. Микрево, 
общ. Струмяни”, за периода 01.04.2009г. – 30.06.2011г. 

Решение № 23 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
На основание чл.45, ал.1, т.9 от ЗМСМА, с  13-за; 0- против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Отменя Решение  №17 от Протокол № 4 на Общински съвет Струмяни от проведено редовно 
заседание на 21.12.2011г. 

 
Решение № 24 

От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.1, т.7 от ЗМСА, с  13-за; 0- против; 0- 
въздържали се; ОбС Струмяни взе  
Общински съвет Струмяни реши: 
  Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Струмяни  
 

Решение № 25 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 

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 собствеността и ползването на земеделски 
земи от Елена Герасимова Калоянова, началник на Общинска служба Земеделие – 
Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на 
основание чл. 19 от Закона за собствеността на земеделски земи, с 13 – за; 0 – против; 0 – 
въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Предоставя имотите в изпълнение на задължението си по & 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ 
на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура за възстановяване 
правото на собственост, както следва :  

1. На наследниците на Станоя ****** Петков жител / бивш жител на с. Вракуповица – 
да бъде настанен в следните имоти:  



          2.1. Имот № 005038 с площ от 9,001 дка., находящ се в местността „Ачов загаз”, 
землището на село Вракуповица, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00044/08.11.2011 г: имот № 005009, имот № 005012, имот № 005010, имот № 005039; 

2.2 Имот № 001105 с площ от 6,001 дка., находящ се в местността „Црън връх”, 
землището на село Вракуповица, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00042/08.11.2011 г: имот № 001103, имот № 001029, имот № 001027, имот № 002001, имот № 
001078, имот № 001031, имот № 001030; 

2.3 Имот № 001103 с площ от 5,995 дка., находящ се в местността „Каменичкото”, 
землището на село Вракуповица, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф001103/08.11.202011 г: имот № 001025, имот № 001027, имот № 001105, имот № 001029, имот 
№ 001105, имот № 001030, имот № 001024; 

2.4 Имот № 007085 с площ от 2,909 дка., находящ се в местността „Бабячица”, 
землището на село Вракуповица, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00046/08.11.2011 г: имот № 007088, имот № 007045, имот № 024001, имот № 007070;  

2.5  Имот № 007089 с площ от 2,132 дка., находящ се в местността „Бабячица”, 
землището на село Вракуповица, при граници и съседи съгласно скица-проект № 
Ф00045/08.11.2011 г: имот № 007090, имот № 007083, имот № 007045.  

 

2. На наследници на Григор ******* Тросков жител / бивш жител на с. Гореме - да бъде 
настанен в следния имот: № 009061 с площ от 2,713 дка., находящ се в местността „Бела вода”, 
землището на село Гореме, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00452/08.11.2011 
г: имот № 009060, имот № 009062, имот № 000047 

 

 

Решения № № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
Върнати за преразглеждане от Областния управител с Заповед № ОА -АК-61/03.02.2012г. 
 

 Решение № 36 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
- Общинскси съвет Струмяни предоставя под наем за срок от 5 години следното 

помещение – общинска собственост: 
- Помещение ІІІ с площ от 13,20 кв.м., находящо се в здравна служба в село Илинденци, 

община Струмяни 
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем 

със: 

- ЕТ „Д-р Евгени Станковски” за Помещение ІІІ с площ от 13,20 кв.м., находящо се в 
здравна служба село Илинденци, община Струмяни. 



Решение № 37 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската 
собственост, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
Приема отчет за изпълнение на „Програмата за управление и разпореждане с имотите – 
общинска собственост в община Струмяни през 2011 г.”  
 

Решение № 38 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
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 09-31-126С/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 13 – за; 0 – против; 
0 – въздържали се; ОбС Струмяни взе 
Общински съвет Струмяни допълване на Решение № 431 от 29.09.2011г., с точка 5 както 
следва: 
             Упълномощава кмета на община Струмяни да сключи договор за учредяване на 
обезпечение по реда ЗОЗ за покриване на временен недостиг на средства по                     Проект 
№ А–09–31– 126/30.01.2009г. по ОПАК и Договор № А 09-31-126C /12.06.2009г. и анекс към 
него. 
 

Решение № 39 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 от Закона за общинската 
собственост, чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и в изпълнение на Програмата за оптимизация на мрежата на 
общинските училища за учебната 2010/2011 г. на община Струмяни, с 13 – за; 0 – против; 0 
– въздържали се; ОбС Струмяни взе 

Общински съвет Струмяни реши: 
1. Предоставя за срок от 1 /една/ години безвъзмездно право на ползване на СОУ 
„Паисий Хилендарски” село Микрево, община Струмяни, за осигуряване на столово 
хранене за пътуващите ученици,  върху следната общинска собственост: 
Помещение от 105,29 кв.м. /сто и пет квадратни метра и 0,29/ на първи етаж от сграда, 

находяща се в УПИ VІ, квартал 24 по регулационния план на село Микрево. 
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи Договор за 

безвъзмездно право на ползване със СОУ „Паисий Хилендарски” село Микрево.  
 

 

Решение № 40 
От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 

 



На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор, с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

Общински съвет Струмяни реши: 
Приема  годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Струмяни за 

2012г.  
Решение № 41 

От  заседание на ОбС, проведено на 23.01.2012г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закана за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и План за реформиране на специализираните институции за 
възрастни хора с увреждания 2010-2011г., с 13 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; ОбС 
Струмяни взе 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие за намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с психични 
разстройства село Раздол от 80 на 70 потребители, считано от 01.01.2012г. 

2. Численост на персонала - по Методика за определяне числеността на персонала, 
утвърдена със Заповед № РД01-280/24.03.2008 год. на Министъра на труда и социалната 
политика при капацитет  70 – 37 броя щатен персонал. 

 
                                      


