ПРОТОКОЛ № 55
Решение № 465
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , с

13– за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Приема годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за
2018 година, съгласно Приложение №1 - неразделна част към настоящия протокол.

Решение № 466
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг кметът на общината изготвя
отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общински съвет като
неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет, с 13 – за ;
против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Струмяни
към 31.12.2018 година, съгласно Приложение №2 - неразделна част към настоящия
протокол.

Решение № 467
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 4, ал. 8 и ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, с 13 – за ; против – 0; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
І. Петя Василева Тасева за временно изпълняващ длъжността кмет на община
Струмяни, считано от 25.10.2019 год. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на
общината.
ІI. Избира за временно изпълняващи длъжностите кметове на кметства /Вр.и.д. кмет на
кметство/ специалистите ГРАО на кметствата, а там където няма такива, служители от
общинска администрация с. Струмяни, считано от 25.10.2019 год. до полагане на
клетва от новоизбраните кметове, а именно:
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1. За кметство в с. Микрево – Вр.и.д. кмет – Емил Давитков Стоилов;
2. За кметство с. Илинденци – Вр.и.д. кмет – Мария Петрова Паскова;
ІII. Точка I и ІІ важат, ако кметът на общината и кметовете в населените места, се
регистрират като кандидати в местните избори на 27.10.2019 година.

Решение № 468
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
На основание чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности
в горски територии – държавна и общинска собственост, с 13 – за ; против – 0 ;
възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
Одобрява на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии
собственост на община Струмяни през 2019 год. и определяне начина на възлагане на
ползването на дървесината включена н Годишния план, съгласно Приложение №3 –
неразделна част от настоящия протокол.

Решение № 469
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.113 и следващите от Търговския
закон, както и съгласно Наредбата за реда за учредяване търговски дружества с
общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските
дружества с общинско участие на община Струмяни, с 13 – за ; против – 0 ;
възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
1. Дава съгласие община Струмяни да се включи в учредяването на
междуобщинско дружество с ограничена отговорност с дружествен капитал в
размер на 100 000 лв., в съдружие с община Сандански и община Кресна.
Община Струмяни ще участва в капитала на новорегистрираното дружество с
5,09 % от дяловете, (респективно община Кресна с 10,2 % и община
Сандански с 84,71 % ) формирани на база подписано Споразумение за
партньорство между трите общини от 20.04.2017 г.
Капитал на дружеството 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 10 000
дяла по 10 лв.
Размер на дружествените дялове:
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Община Сандански с дялово участие 84 710 лв. (8 471 дяла по 10 лв.)
Община Кресна с дялово участие 10 200 лв. (1020 дяла по 10 лв.)
Община Струмяни с дялово участие 5 090 лв.(509 дяла по 10 лв.)
Основния предмет на дейност на дружеството се определя като:
-

-

-

-

-

Управление, експлоатация и поддръжка на инсталация за предварително
третиране на смесени битови отпадъци на РСУО – Сандански (Регионална
система за управление на отпадъците – Сандански)
Управление, експлоатация и поддръжка на инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на РСУО – Сандански
Събиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от
територията на общините Сандански, Кресна и Струмяни – сформиращи
РСУО – Сандански
Временно съхраняване на рециклируеми отпадъци – сепарирани от
инсталацията за предварително третиране, тяхното повторно използване,
рециклиране, възстановяване или използване за енергия, включително
предоставянето им срещу заплащане
Оползотворяване на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци,
чрез производство на компост, предоставяне на произведения компост за
подобряване на почвите на зелени площи на територията на трите общини,
за рекултивации на общински и държавни терени, за градинарски нужди
на домакинствата и гражданите в трите общини, за земеделски и горски
цели.
Дружеството може да извършва и всички видове търговски дейности
незабранени със закон.

2. Възлага на Кмета на община Струмяни да предприеме необходимите
фактически и правни действия, свързани с регистрацията на
междуобщинското дружество, както и да представлява община Струмяни в
същото, с пълни представителни права включително и с тези да подпише
учредителен договор на дружеството.
3. Възлага на Кмета на община Струмяни преди регистрацията на
междуобщинското дружество да внесе в Общински съвет - Струмяни
учредителния документ на дружеството за утвърждаване.

Решение № 470
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 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
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и ползването на земеделските земи от Елена Герасимова Калоянова, Началник на
Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 39/15 от 03.08.1992 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Михайл
Георгиев Самарджиев, с 13– за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
1. 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 Михайл Георгиев Самарджиев да бъдат настанени в следните имоти,
а именно:
- Имот № 005178 /нула, нула, пет, едно, седем, осем/ с площ от 12,000 дка
/дванадесет дка/ с начин на трайно ползване нива(3.436), овощна градина (1,470),
пасище, мера (7,094), девета категория, находяща се в местността „Божковица“,
землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, имота попада в
отдел/подотдел 165/у с площ от 2,175 дка – широколистна гора, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00287/17.01.2019 година: имот № 005177 – пасище, мера на
насл. на Михайл Георгиев Самарджиев; имот № 025002 – дървопроизводителна площ
на насл. на Михайл Георгиев Самарджиев, имот № 005085 – пасище, мера на насл. на
община Струмяни и др., образуван от поземлени имоти с идентификатор 65930.5.91 по
КККР на село Седелец с площ от 1339 кв. м., одобрени със Заповед № РД-18220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на трайно ползване
„нива“, местност „Божковица“. Номер по преходен план 005091 и съставен Акт за
частна общинска собственост № 1470/26.08.2019 г., поземлен имот с идентификатор
65930.5.89 по КККР на село Седелец с площ от 2097 кв. м., одобрени със Заповед №
РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на трайно
ползване „нива“, местност „Божковица“. Номер по преходен план 005089 и съставен
Акт за частна общинска собственост № 1471/26.08.2019 г., поземлен имот с
идентификатор 65930.5.88 по КККР на село Седелец с площ от 6170 кв. м., одобрени
със Заповед № РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на
трайно ползване „овощна градина“, местност „Божковица“. Номер по преходен план
005088 и съставен Акт за частна общинска собственост № 1469/26.08.2019 г., поземлен
имот с идентификатор 65930.5.85 по КККР на село Седелец с площ от 33618 кв. м.,
одобрени със Заповед № РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК,
начин на трайно ползване „пасище“, местност „Божковица“. Номер по преходен план
005085 и съставен Акт за частна общинска собственост № 1468/26.08.2019 г.,
- Имот № 005177 /нула, нула, пет, едно, седем, седем/ с площ от 3,000 дка /три
дка/ с начин на трайно ползване овощна градина (1.165), пасище, мера (1,835) девета
категория, находяща се в местността „Божковица“, землището на село Седелец с
ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00288/17.01.2019 година: имот № 005178 – пасище, мера на насл. на Михайл Георгиев
Самарджиев; имот № 005090 – полски път на община Струмяни, имот № 005085 –
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пасище, мера на община Струмяни и др., образуван от поземлени имоти с
идентификатор 65930.5.88 по КККР на село Седелец с площ от 6170 кв. м., одобрени
със Заповед № РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, начин на
трайно ползване „овощна градина“, местност „Божковица“. Номер по преходен план
005088 и съставен Акт за частна общинска собственост № 1469/26.08.2019 г. и
поземлен имот с идентификатор 65930.5.85 по КККР на село Седелец с площ от 33618
кв. м., одобрени със Заповед № РД-18-220/05.04.2019 г. на Изпълнителния Директор на
АГКК, начин на трайно ползване „пасище“, местност „Божковица“. Номер по преходен
план 005085 и съставен Акт за частна общинска собственост № 1468/26.08.2019 г.
2. Възлага на Кмета на общината на основание чл. 37л, ал. 3 от ЗСПЗЗ да прекрати
Договор за отдаване под наем на пасища, мери – общинска собственост № ДГ271/23.12.2015 г. сключен с Красимир Симеонов Подгорски, след издаване на
решението на общинска служба по земеделие и изтичане на стопанската година за
описаният имот в точка 1., а именно: имот № 005085 с площ от 12/33,614 ид.ч., с начин
на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Божковица“, землището
на село Седелец.

Решение № 471
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 19.09.2019 год.
На основание чл.21,ал.1 ,т.11 от ЗМАМС чл.124а,ал.1 и чл.134ал.(2) от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/, с 13 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
1.Одобрява Заданието за ЧИ на Подробен устройствен план-частично изменение
на плана за регулация в обхват улица от ОТ 249-250 до ОТ 251 като ширината на
уличното платно се запази 5м, тротоара от страна на жилищните сгради се запазва с
ширина 1,50м и тротоара от страна на гаражите с ширина 2,50м.
2.Разрешава да се изготви проект за Частично изменение /ЧИ/ на ПУП- ПУР в
обхват улица от ОТ 249-250 до ОТ 251 като ширината на уличното платно се запази
5м, тротоара от страна на жилищните сгради се запазва с ширина 1,50м и тротоара от
страна на гаражите с ширина 2,50м.отговарящи на изискванията на чл.80,ал.2 и ал.5 от
Закона за устройство на територията./ЗУТ /.
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