ПРОТОКОЛ № 18
Решение № 158
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл.21, ал.1 т.8 и във връзка с ал.2 на чл.21, чл.59 и сл. от ЗМСМА, с 9
– за ; против – 0 ; възд.се – 0:
1. Общински съвет – Струмяни одобрява кандидатстването на община Струмяни с
подаване на проектно предложение „Активен живот“ по Процедура
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките
ресурси 2014 – 2020 г.”
2. Общински съвет – Струмяни одобрява споразумението за общинско
сътрудничество между община Струмяни и Фондация „Институт за социални
услуги в общността“ (ИСУО) за реализация на партньорство в рамките на
изпълнението на проект „Активен живот“ по Процедура BG05M9OP001-2.005
„Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”
3. Общински съвет – Струмяни дава съгласие за разкриване на предвидените в
проектно предложение „Активен живот“ по Процедура BG05M9OP001-2.005
„Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 –
2020г.”социални услуги : Център за социална рехабилитация и интеграция и
интегрирана подкрепа на членове на семейства с деца и възрастни в риск
(включително с увреждания).
4. Общински съвет – Струмяни, дава съгласие да бъде предоставен първи етаж от
пристройка към двуетажна масивна сграда със застроена площ от 249
кв.м.,построена в УПИ-IV с пл.№ 184 в квартал 17-ти по Регулационния план на
с.Струмяни,одобрен със Заповед №332 от 1967г на Председателя на ОНСгр.Благоевград, с площ на имота от 4112 кв.м ,при граници и съседи на имота от
север –УПИ-III , от изток,запад и юг-улица за нуждите на проект „Активен
живот“ по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на ОП
„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.” за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта. В
предоставеното помещение ще бъдат ситуирани разкритите по проекта
социални услуги, а именно – Център за социална рехабилитация и интеграция и
интегрирана подкрепа на членове на семейства с деца и възрастни в риск
(включително с увреждания).

Решение № 159
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона за арендата
в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Струмяни, с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 :
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І. Общински съвет Струмяни реши:
1. Дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване
за срок от десет стопански години имот № 144048 (сто четиридесет и четири хиляди и
четиридесет и осем) с площ от 13,389 дка (тринадесет декара триста осемдесет и девет
кв. м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността
„Калиница“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при
граници и съседи: имот № 144051 – пасище, мера на Община Струмяни; имот №
144049 – ливада на Община Струмяни; имот № 144047 – овощна градина на насл. на
Божин Иванов Серафимов; имот № 144046 – ливада на Община Струмяни и др., описан
в АЧОС № 1272/17.11.2015 год., вписан в Службата по вписвания: Вх. 2903/01.12.2015
г., Дв.вх. 2890/01.12.2015 г., акт 81, т. 11, нот. д. 1970, и.п. 28491.
2. Определя начална тръжна аренда цена за описания имот в т. 1 в размер на
133,89 лв. (сто тридесет и три лв. и осемдесет и девет ст.) за една стопанска година.
3. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и да сключи договори за аренда със спечелилия участник.

Решение № 160
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал. 1 и ал.2,
т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи от Елена Герасимова Калоянова, Началник на
Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 13/34 от 19.05.1992 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Малин
Вангелов Козарлиев , с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0:
Общински съвет Струмяни реши:
Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД
към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, както следва:
Наследниците на Малин Вангелов Козарлиев бивш жител на село Махалата,
община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти:
1. Имот № 014083 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и три/ с площ от
3,091 дка /три декара и деветдесет и един кв. м./, десета категория с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Валого“, землището на село
Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скицапроект № Ф00203/17.10.2016 г., имот № 014081 – пасище, мера на Община Струмяни;
имот № 014082 – пасище, мера на насл. на Малин Вангелов Козарлиев, който имот е
образуван от имот № 014002 /нула, четиринадесет хиляди и две/, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1298/24.03.2016 г.
2. Имот № 014085 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и пет/ с площ от
8,000 дка /осем дка/, девета категория с начин на трайно ползване „пасище, мера“,
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находящ се в местността „Ситна Круша“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ
47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00204/17.10.2016 г., имот № 014084 – пасище, мера на Малин Вангелов Козарлиев;
имот № 014003 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот №
014088 – залесена територия на насл. на Малин Вангелов Козарлиев и др., който имот
е образуван от имот № 014002 /нула, четиринадесет хиляди и две/, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1298/24.03.2016 г.
3. Имот № 014086 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и шест/ с площ от
9,997 дка /девет декара деветстотин деветдесет и седем кв. м./, девета категория с
начин на трайно ползване „пасище, мера“, от който 8,353 дка /осем декара триста
петдесет и три кв. м./ са широколистна гора и попадат в отдел/подотдел 170/с в
местността „Присоето“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община
Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00205/17.10.2016 г., имот
№ 014085 – пасище, мера на насл. на Малин Вангелов Козарлиев;; имот № 014088 –
залесена територия на Малин Вангелов Козарлиев; имот № 014087 – пасище, мера на
Община Струмяни и др., който имот е образуван от имот № 014002 /нула,
четиринадесет хиляди и две/, описан в Акт за публична общинска собственост №
1298/24.10.2016 г.
4. Имот № 014082 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и две/ с площ от
9,004 дка /девет декара и четири кв. м./, девета категория с начин на трайно ползване
„пасище, мера“ от който 0,114 дка /сто и четиринадесет кв. м./ са широколистна гора и
попадат в отдел/подотдел 170/с в местността „Янковец“, землището на село
Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скицапроект № Ф00207/17.10.2016 г., имот № 014081 – пасище, мера на Община Струмяни;
имот № 014083 – пасище, мера на насл. на Малин Вангелов Козарлиев; имот № 014084
– пасище, мера на насл. на Малин Вангелов Козарлиев и др., който имот е образуван
от имот № 014002 /нула, четиринадесет хиляди и две/, описан в Акт за публична
общинска собственост № 1298/24.10.2016 г.
5. Имот № 014084 /нула, четиринадесет хиляди и осемдесет и четири/ с площ от
9,997 дка /девет декара деветстотин деветдесет и седем кв. м./, девета категория с
начин на трайно ползване „пасище, мера“ , находящ се в местността „Присоето“,
землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и
съседи, съгласно скица-проект № Ф00208/17.10.2016 г., имот № 014081 – пасище, мера
на Община Струмяни; имот № 014082 – пасище, мера на насл. на Малин Вангелов
Козарлиев; имот № 014085 – пасище, мера на насл. на Малин Вангелов Козарлиев и
др., който имот е образуван от имот № 014002 /нула, четиринадесет хиляди и две/,
описан в Акт за публична общинска собственост № 1298/24.10.2016 г.
6. Имот № 014090 /нула, четиринадесет хиляди и деветдесет/ с площ от 0,830
дка /осемстотин и тридесет кв. м./, девета категория с начин на трайно ползване
„овощна градина“, находящ се в местността „Андако“, землището на село Махалата
с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00206/17.10.2016 г., имот № 014091 – овощна градина на Община Струмяни; имот №
014004 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 014008 – широколистна гора на
ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, който имот е образуван от имот № 014005 /нула,
четиринадесет хиляди и пет/, описан в Акт за частна общинска собственост №
1274/17.11.2015 г.

Решение № 161
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
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На основаниеоснование чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27,
ал. 1 и ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи от
Елена Герасимова
Калоянова, Началник на Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение №
41180 от 25.08.1992 г. за признато право на собственост на ПК - Струмяни на
наследниците на Стоян Андонов Стоилов , с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0:
Общински съвет Струмяни реши:
Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД
към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура
за възстановяване правото на собственост, както следва:
Наследниците на Стоян Андонов Стоилов бивш жител на село Струмяни,
община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следния имот:
1. Имот № 012106 /нула, дванадесет хиляди сто и шест/ с площ от 4,000 дка
/четири декара./, десета категория с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ
се в местността „Буковица“, землището на село Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467,
община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00151/30.04.2015
г., имот № 012105 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 012036 –
широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., който имот е образуван
от имот № 012064 /нула, дванадесет хиляди и шестдесет и четири/, описан в Акт за
публична общинска собственост № 1299/24.03.2016 г.

Решение № 162
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация ( ЗМСМА), във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0:
Общински съвет Струмяни реши:
Прави следните промени в Решение № 493 от Протокол № 35/30.04.2014 година на
Общински съвет Струмяни, както следва:
В Приложение №3. Имоти с начин на трайно ползване „ливади“, в част IX. Землище на
село Илинденци се добавят следните имоти:
1.Имот № 076012, местността „ Касъмица“, IX категория с площ от 3,951 дка.;
2.Имот № 140004, местността „ Пушовец“, VII категория с площ от 3,809 дка.

Решение № 163
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, с 9 – за ; против – 0 ;
възд.се – 0:
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Общински съвет Струмяни определя следния ред за провеждане на публичното
обсъждане на Проектобюджета на община Струмяни:
1.Запознаване на местната общност с приходната част на бюджета, в това число с:
- субсидиите за Държавните дейности;
- общата изравнителна субсидия;
- имуществените данъци;
- неданъчните приходи;
- трансферите за зимно поддържане;
- целева субсидия от ЛКВ за общински дейности;
- целева субсидия от ЛКВ за основен ремонт на пътища.
2.Запознаване на местната общност с разходната част на проектобюджета на общината
по дейности и икономически елементи.
3.Представяне на предложение, мнение и препоръка от местната общност /
заинтересованите лица / във връзка с проектобюджета на общината.

Решение № 164
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 12 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА
СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА
МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 2020 Г., с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0:
Общински съвет Струмяни:
I.

Одобрява участието на община Струмяни в създаване на Местна
инициативна група, под формата на юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на обществено полезна дейност, с наименование МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И
СТРУМЯНИ”, изписвано накратко „МИГ СТРУМА”, с териториален
обхват административните граници на общините Симитли, Кресна и
Струмяни, със следните партньори:
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За публичния сектор:
1.Община Симитли, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. „Христо
Ботев” 27, БУЛСТАТ: 000024987.
2.Община Кресна, със седалище и адрес на управлениe: гр. Кресна, ул. „Македония” 96,
БУЛСТАТ: 000024720.
3.Община Струмяни, със седалище и адрес на управление: с. Струмяни, пл. “7-ми
Април” № 1, БУЛСТАТ: 000024713.
За стопанския сектор:
4.ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА - СОРЕЛИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли,
ул. „Малина” № 6, община Симитли, ЕИК: 101085428.
5.„ДАР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Мир” № 2, община
Кресна, ЕИК: 101638067.
6.„ЕВРОМАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Струмяни, ул. „Христо
Ботев” 17, община Струмяни, ЕИК: 101649989.
За нестопанския сектор:
7.Народно читалище „Свети Климент Охридски - 1922”, със седалище и адрес на
управление: пл. „Септември”, гр. Симитли, община Симитли, БУЛСТАТ: 000014523.
8.Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”, със седалище и адрес на управление: с. Микрево,
община Струмяни, БУЛСТАТ: 176466496.
9.Благой Атанасов Стоименов, ЕГН 5702200086, притежаващ лична карта №
642211444, издадена на 29.03.2011г. от МВР – гр.Благоевград, адрес: гр.Кресна,
ул.”Разколска” № 11 /Зам. председател на Управителния съвет на „ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО СИНАНИЦА 2000”, със седалище и адрес на управление: община
Кресна, с.Кресна, ул.”Ново село” № 4, БУЛСТАТ 101522486/.
II. Седалище и адрес на управление на сдружението: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев”
№ 27.
III. Определя за представители на община Струмяни в сдружението Емил Илиев – кмет
на община Струмяни, а при негово отсъствие Петя Тасева – заместник кмет на община
Струмяни.
IV. Определя за член на УС на сдружението от община Струмяни – Емил Илиев – кмет
на община Струмяни.
V. Упълномощава кмета на община Струмяни да участва на учредително събрание да
гласува за учредяване на сдружението с гореописаните партньори, като по останалите
разглеждани въпроси на общото събрание гласува, както намери за добре.
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Решение № 165
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основаниечл.71, ал.6, т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.111,
ал.4, т.2 от Закона за горите , с 9 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 :
Общински съвет Струмяни:
Одобрява обеми за ползване на дървесина от всички категории, както следва:
1.Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 650 м3.
2.Продажба на стояща дървесина на корен по чл.111,ал.2,т.2 от Закона за горите 105 м3.

Решение № 166
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2016 год.
На основание чл.4, ал.3 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, с 9 – за ;
против – 0 ; възд.се – 0:
Общински съвет Струмяни:
Приема и одобрява начин и количества за ползване на дървесина от поземлени
имоти-горски територии, собственост на община Струмяни както следва:
1.Продажба на стояща дървесина на корен по чл.111ал.2т.2 от Закона за горите-500
м3.
2.Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1 от Наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 4455 м3.
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