ПРОТОКОЛ № 4
Решение № 46
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2019 год.
Съгласно чл.124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, изм. и доп. ДВ.бр. 43 от 7
Юни 2016 г., чл.46 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет в община Струмяни и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 –
за ; против – 0 ; възд.се – 2:
1.Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства от
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”, функция „Жилищно
строителство и БКС” и Дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация” в Дейност 603
,,Водоснабдяване и канализация” по бюджета на общината за 2019 г., но за
конкретизирани обекти, както следва:
Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ”
Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”
§§

Наименование на параграфа

Било

Става

Корекция
+/0,00
-25,90
0,00
-700,00

Основен ремонт на ДМА(СМР)
25,90
Основен ремонт на ДМА (надзор и
700,00
инвеститорски контрол)
Общо
725,90
0,00
-725,90
За обект:,, Реконструкция на улична водопроводна мрежа- клон 21 и ремонт на пътна
настилка на ул.,,Долна Белица" от ОТ 2 до ОТ 76, находящ се на ул. Долна Белица", с.
Струмяни – част пътна.
51-00
51-00

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ”
Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа ”
§§

Наименование на параграфа

Било

Става

Корекция
+/0,00 - 4 065,96
0,00
-1 200,00

Основен ремонт на ДМА (СМР)
4 065,96
Основен ремонт на ДМА (надзор и
1 200,00
инвеститорски контрол)
Общо
5 265,96
0,00 - 5 265,96
За обект: „Ремонт на пътна настилка на ул. „Св. Св. Константин и Елена“, с. Струмяни,
от О.Т.1, 7, 8, 10 до О.Т.77 и част от ул. „Иван Шишман“ от О.Т.2 до О.Т.1‘‘
51-00
51-00

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ”
Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”
§§

Наименование на параграфа

Било

Става

Корекция
+/1

Основен ремонт на ДМА (СМР)
48,24
0,00
- 48,24
Основен ремонт на ДМА (проектиране при
2400,00
0,00
-2 400,00
строеж)
51-00 Основен ремонт на ДМА (надзор и
100,00
0,00
-100,00
инвеститорски контрол)
Общо
2 548,24
0,00 - 2 548,24
За обект: ,,Реконструкция на улична водопроводна мрежа- клон 21 и ремонт на пътна
настилка на ул.,,Долна Белица" от ОТ 2 до ОТ 76, находящ се находящ се на ул. „Долна
Белица" – част водопровод.
Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ”
Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”
51-00
51-00

Корекция
+/51-00 Основен ремонт на ДМА (СМР)
588,04
0,00
- 588,04
Общо
588,04
0,00
- 588,04
За обект: ,,Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на
с.Микрево‘‘Етап „А“ – II-ри етап: Гл. клон II, кл.9, 11, 13, 16, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 33,
34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 – Етап А – Реконструкция и доизграждане на
улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II, кл. 42, 40, 39 и 32.
§§

Наименование на параграфа

Било

Става

Било

Става

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ”
Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”
§§

Наименование на параграфа

Корекция
+/9 128,14 +9 128,14

Основен ремонт на ДМА (надзор и
0
инвеститорски контрол)
Общо
0
9 128,14 + 9 128,14
За обект:,, Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон
IV, клонове 53,55-58,67,69,70,76,80,84) на с. Микрево, общ. Струмяни“.
51-00

Решение № 47
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2019 год.
На основание чл.7, ал.4 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане на
дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, с 10 – за ;
против – 0 ; възд.се – 2:
Общински съвет Струмяни реши:
Одобрява Допълнителен 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 в Допълнителния Годишния план, съгласно Приложение
№1 – неразделна част от настоящия протокол.
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Решение № 48
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2019 год.
На основание чл.21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.66 и чл.67 от Закона за местните данъци и такси и чл.
16 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Струмяни, предлагаме Общински съвет да
приеме и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г., както и размера на
такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и
граждани за 2020 година, с 7 – за ; против – 2 ; възд.се – 3:
Общински съвет Струмяни реши:
І. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци по
дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо;
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на
община Струмяни за 2020 година, съгласно приложение № 1.
ІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2020 г. по Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Струмяни, както следва:
В Глава Втора, Раздел І, Чл. 19 от Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги се променя:
(1). За застроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите, както и за
застроени жилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци в районите
на обслужване, 8 промила върху данъчните оценки в т.ч.:
А/ За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 5 на
хиляда;
Б/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,5 на
хиляда;
В/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда.
(3). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които не са застроени, но се намират в районите с
организирано сметосъбиране и сметоизвозване – 3 на хиляда върху данъчната
оценка на имота т.ч.:
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 1,5 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда.
(5). За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и
еднолични търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно и е
подадена декларация за същото обстоятелство до 31 октомври на предходната
година – 3 на хиляда върху данъчната оценка на имота за обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за
обществено ползване в т.ч.:.
А/ За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения 150 на
хиляда;
Б/ Почистване на местата за обществено ползване 1,5 на хиляда;
(8). Такса „Битови отпадъци” през 2020 година ще се събира в границите на
всичките 21 населени места на територията на община Струмяни, както следва:
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село Велющец, село Вракуповица, село Гореме, село Горна Крушица, село Горна
Рибница, село Добри Лаки, село Драката, село Игралище, село Илинденци, село
Каменица, село Клепало, село Колибите, село Кърпелево, село Махалата, село
Микрево, село Никудин, село Палат, село Раздол, село Седелец, село Струмяни и село
Цапарево

Решение № 49
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2019 год.
На основание чл.26а, т.1 и т.2 от Закона за народните читалища, с 9 – за ; против –
0 ; възд.се – 1:
Общински съвет Струмяни реши:
1.Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на
НЧ „Братя Миладинови-1936“ с. Микрево за 2020 година, съгласно Приложението.
2. Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на
НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни за 2020 година, с направеното допълнение, съгласно
Приложението.
3. Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на
НЧ „Климент Охридски-1920“ с. Илинденци за 2020 година, съгласно Приложението.

Решение № 50
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.12.2019 год.
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и чл.125, ал.1 и ал.2, във
връзка със заявление от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ООД, с адрес на управление:
гр. Сандански, ул. ”Опълченска” №5, представлявано от Иван Шкевов, с 12 – за ;
против – 0 ; възд.се – 0:
1. ОбС Струмяни РАЗРЕШАВА : Изработване на Проект за „Подробен устройствен
план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти в землището на с.
Илинденци, попадащи в концесионната площ за добив на подземни богатства –
„Кариери за добив на мрамор от находище "Илинденци", участък „Централен-1“ с депа
за строителни отпадъци“, както следва :
- ПИ с идентификатор 32665.112.22 с площ от 7293 кв.м. (седем хиляди двеста
деветдесет и три квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
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„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.23 с площ от 7623 кв.м. (седем хиляди шестстотин
двадесет и три квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.24 с площ от 11575 кв.м. (единадесет хиляди
петстотин седемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно предназначение на
територията „горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост –
ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.25 с площ от 16007 кв.м. (шестнадесет хиляди и седем
квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията „горска” – „друг вид
дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС
СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.26 с площ от 5678 кв.м. (пет хиляди шестстотин
седемдесет и осем квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.29 с площ от 1548 кв.м. (хиляда петстотин
четиридесет и осем квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „за селскостопански, горски, ведомствен път” – държавна собственост –
ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни;
с цел промяна предназначението от „горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” в
„Територия с предназначение - за добив на подземни богатства – „Кариери за добив на
мрамор от находище "Илинденци", участък „Централен-1“ с депа за строителни
отпадъци“, землище на
с. Илинденци, община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и
ал.7, т.2, чл.45, ал.3, т.3 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
2. ОбС Струмяни ОДОБРЯВА: задание за проектиране на проект за „Подробен
устройствен план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти в
землището на с. Илинденци, попадащи в концесионната площ за добив на подземни
богатства – „Кариери за добив на мрамор от находище "Илинденци", участък
„Централен-1“ с депа за строителни отпадъци“, както следва :
- ПИ с идентификатор 32665.112.22 с площ от 7293 кв.м. (седем хиляди двеста
деветдесет и три квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.23 с площ от 7623 кв.м. (седем хиляди шестстотин
двадесет и три квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
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- ПИ с идентификатор 32665.112.24 с площ от 11575 кв.м. (единадесет хиляди
петстотин седемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно предназначение на
територията „горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост –
ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.25 с площ от 16007 кв.м. (шестнадесет хиляди и седем
квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията „горска” – „друг вид
дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС
СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.26 с площ от 5678 кв.м. (пет хиляди шестстотин
седемдесет и осем квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” – държавна собственост – ЮЗДП ДП
ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни;
- ПИ с идентификатор 32665.112.29 с площ от 1548 кв.м. (хиляда петстотин
четиридесет и осем квадратни метра), начин на трайно предназначение на територията
„горска” – „за селскостопански, горски, ведомствен път” – държавна собственост –
ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с. Илинденци, общ.
Струмяни;
с цел промяна предназначението от „горска” – „друг вид дървопроизводителна гора” в
„Територия с предназначение - за добив на подземни богатства – „Кариери за добив на
мрамор от находище "Илинденци", участък „Централен-1“ с депа за строителни
отпадъци“, землище на
с. Илинденци, община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и
ал.7, т.2, чл.45, ал.3, т.3 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
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