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ПРОТОКОЛ № 37 
 

Решение № 324 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание Заповед № ОА –АК –113/12.04.2018 год. на Областния управител и 

във връзка с чл.45, ал.9 от ЗМСМА , с 10– за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя  Решение № 314 от Протокол № 36/29.03.2018 год. на Общински съвет 

Струмяни. 

 

             

Решение № 325 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2018 година, както следва: 

 В част ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

Да се създаде нова ТОЧКА И. ОПИСАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРИТОРИИ“ 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПО ПРОЦЕДУРА 

І. Землище Раздол 

- Имот № 003088, местността „Златаревец“, Х категория с площ от 11,646 дка 

 

 

 

Решение № 326 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2018 година, както следва: 

 В част ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 
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Да се създаде нова ТОЧКА И. ОПИСАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРИТОРИИ“ 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПО ПРОЦЕДУРА 

ІІ. Землище Палат 

- Имот № 003052, местността „Рачов кръст“, IХ категория с площ от 19,262 дка. 

 

 

 

Решение № 327 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.10, ал 1 и ал. 2 от Закон за 

енергията от възобновяеми източници , с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ на община Струмяни 

за периода 2018-2021 г.”, съгласно Приложение №1 – неразделна част от този 

протокол. 

 

 

 

Решение № 328 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ ,  с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 год., съгласно Приложение №2 – 

неразделна част от този протокол. 

 

 

 

Решение № 329 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ,  с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни 

за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 год., съгласно Приложение №3 – неразделна 

част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

Решение № 330 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Климент Охридски – 1920“, село 

Илинденци за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 год., съгласно Приложение №4 – 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 Решение № 331 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

        Общински съвет Струмяни реши: 

Приема План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2019 год., 

съгласно Приложение № 5 – неразделна час от настоящия протокол. 

 

 

 

 Решение № 332 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с 10 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС  : 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Оправомощава своя упълномощен представител да подкрепи и да гласува положително 

по точките от дневния ред на Редовното общо събрание на съдружниците на МБАЛ „ 

Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански, което ще се проведе на 29.05.2018 год. от 

10:00ч. в МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански, Паркова зона, както 

следва: 

 1. Приема заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет 

/ГФО/ на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 2017 год. и приема 

доклада на независимия регистриран одитор, относно одита на финансовия отчет 

на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 2017 год. 

2. Реализираната печалба на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански 

за 2017 год. в размер на 95 871,31 лв. / Деветдесет и пет хиляди осемстотин 

седемдесет и един лева и 0,31 ст./ да остане неразпределена печалба. 

3. Избира независим регистриран одитор за извършване на независим одит на 

годишния финансов отчет /ГФО/ на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  

гр.Сандански за 2018 год. и заверка на същия. 

Разрешава да се закупят  ДМА на стойност над 20 000лв. без ДДС: 

4. Разрешава да бъде закупен Ренгенов апарат за отделението по Образна 

диагностика в гр.Петрич с прогнозно стойност до 300 000 лв.без ДДС. 

5. Разрешава да бъде закупен  Диализни апарати за отделението по Хемодиализа в 

гр.Петрич. 

6. Разрешава да бъде закупен  Ехографски апарат за Кардиологично отделение в 

гр.Сандански. 

7. Разрешава да бъдат закупени Автомобили: 

- 2 броя микробуси; 

- 2 броя леки автомобили. 

 

 

 

Решение № 333 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , с 7 – за ; против – 0 ;  възд.се – 3  ОбС : 

1. Дава мандат на представител от Община Струмяни за участие в редовно  заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „В и К” ЕООД, град Благоевград на 10 май 2018г. на кмета на Общината -  Емил 

Димитров Илиев. 
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2. При невъзможност Кмета на общината да участва в заседанието на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, което ще се проведе на 10.05 2018г. от 11:00 часа в Конферентната зала на 

Областна администрация Благоевград, етаж 1, определя зам.-кмета на общината Петя 

Тасева да го представлява. 

3. Оправомощава представителя на Община Струмяни да подкрепи и да гласува 

положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, както следва: 

 

1. Разглеждане и одобряване на предложена от „ВиК“ ЕООД – Благоевград 

обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи 

съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, които да 

гарантират поетапно изпълнение на задължително ниво на инвестициите за 

целия срок на договора, сключен между Асоциация по ВиК  Благоевград и  

„ВиК“  ЕООД – Благоевград /Обобщена инвестиционна програма на „ВиК“ 

ЕООД – Благоевград по публични собственици и по години/. 

 

       2. Разглеждане и одобряване на предложена от „ВиК“ ЕООД – Благоевград 

Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и 

съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018г., които 

да гарантират разпределението на задължително ниво на инвестициите по сключения 

договор между Асоциация по ВиК  Благоевград и  „ВиК“  ЕООД – Благоевград  

/Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018г./  

 

        3. Други. 

 

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград, оправомощава 

представителя на Община Струмяни да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки 

се и защитавайки интересите на Община Струмяни. 

 

На основание чл.198е, ал.6 от Закона за водите след заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от„В и К” 

ЕООД, град Благоевград,, Областният управител да изпрати протокола от заседанието 

на 10 май  2018 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на общинските 

съветници на община Струмяни и кметовете, и кметските наместници. 

  

 

 

Решение № 334 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА , с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1. Дава съгласие на Община Струмяни да кандидатства и изпълни като Водещ партньор 

проектно предложение с работно заглавие „Спасете жителите на една планина по 

поречието на две реки” по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на 

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 

2014-2020 по Приоритетна ос 1 Околна среда, Специфична цел 1.2. Предотвратяване 

и смекчаване на последствията от природни и причинени от човека бедствия с 

трансгранично измерение и въздействие, с проектен партньор Община Берово.  

2.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 400 000 евро. Основна част 

от разходите по проекта ще бъдат предоставени за укрепването на коритото на река 

Цапаревска – Етап 1.  

3.Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционен проект. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата 

при одобрение на проектното предложение;  

4.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрен инвестиционен проект.  

5.Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиция, 

за целите на проекта в срок за 5 години след края на проектите.  

6.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.  

7.Потвърждава, че засегнатите имоти публична общинска собственост са:  

- Необременени със задължения;  

- Не са обект на съдебен спор за имота;  

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство.  

 

 

 

 

Решение № 335 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава съгласие на Община Струмяни да кандидатства и изпълни като Проектен 

партньор проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни 

предложения на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Македония 2014-2020 по Приоритетна ос 1 Околна среда, Специфична цел 

1.2. Предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и причинени от 

човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие . 

2.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 400 000 евро. Основна част 
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от разходите по проекта ще бъдат предоставени за укрепването на коритото на река 

Цапаревска – Етап 2.  

3.Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционен проект. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата 

при одобрение на проектното предложение;  

4.Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрен инвестиционен проект.  

5.Декларира, че ще предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиция, 

за целите на проекта в срок за 5 години след края на проектите.  

6.Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Струмяни.  

7.Потвърждава, че засегнатите имоти публична общинска собственост са:  

- Необременени със задължения;  

- Не са обект на съдебен спор за имота;  

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство.  

 

 

 

 

 

Решение № 336 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание чл.16, Глава Четвърта от Закона за социалното подпомагане и  чл.36 от 

Правилника за Прилагане на Закона за социално подпомагане , параграф 1, ал.1, т.27 от 

Допълнителните разпоредби на ППЗСП и Плана за действие за периода 2018-2021 за 

изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа , приет с решение на МС 

№28/19.01.2018 година, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Променя капацитета на Защитено жилище за лица с психични разстройства, с.Раздол, 

община Струмяни от 8 /осем/ потребителя на 10 /десет/ потребителя. 

 

 

Решение № 337 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.04.2018 год. 

На основание 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. 54, ал. 1 и ал. 2  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 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 
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Общински съвет Струмяни реши: 

     1. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от пет стопански години следният имот: 

Имот № 003088 (нула, нула, три, нула, осем, осем) с площ от 11,646 дка (единадесет 

декара шестстотин четиридесет и шест кв. м.), десета категория, с начин на трайно 

ползване „друга селскостопанска територия”, находящ се в местността 

„Златаревец“, землището на село Раздол с ЕКАТТЕ 61772, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 000004 – полски път на общинска незаявена; имот № 003091 

– ливада на наследниците на Димитър Станков Иванов и др., описан в АЧОС № 

1418/12.03.2018 год., вписан в Службата по вписвания: Вх. 501/Дв. вх. 498/13.03.2018 

г., акт № 114, т. 2, н.д. 296, п. и.35256.  

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 46,58 лв. 

(четиридесет и шест лева и петдесет и осем ст.) за една стопанска година. 

2. 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 договор за аренда със спечелилия участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


