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ПРОТОКОЛ № 49 
 

Решение № 412 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание чл.17, ал.1, т.1; чл. 17, ал.  2,3 и 4; чл.20; чл. 21, ал. 1, т.1, т. 8, 9, 15 и 

20, както и Глава 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1, т.7; чл.198б, т.2, чл. 198е, 

ал.3 и ал. 5; чл.198а от Закона за водите, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 Общински съвет Струмяни реши: 

     1.Община Струмяни предприема действия по излизане от Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК 

Благоевград“ ЕООД;  

 

      2.Да се проведе местен референдум по въпросите за водоснабдителни услуги на 

територията на Община Струмяни, който да се реализира едновременно с изборите за 

Европейски парламент. Организацията на местния референдум се възлага на секретаря 

на Община Струмяни, под контрола на Общински съвет; 

 

          3. До приключване изпълнението на задълженията, разписани в т. т. 1-2, 

предоставянето на услугата по водоснабдяване на територията на Община Струмяни да 

се изпълнява от ВиК „Стримон“ ООД – с. Микрево; 

 

4.Задължава Кмета на Община Струмяни- г-н Емил Илиев , в срок до един месец 

от датата на приемане на това решение, да подготви процедура за свикване на Общо 

събрание на дружеството, с цел изясняване на статута му и освобождаване от длъжност 

на управителя на ВиК“Стримон“ООД-с.Микрево -  г-н Васил Димитров;  

 

5.Задължава управителя на ВиК”Стримон”ООД – г-н Васил Димитров, на 

редовната сесия на Общински съвет – Струмяни, м. април, да представи финансово – 

икономически и технически анализ за дейността на дружеството за периода 2015-

2018год. вкл.; 

 

6.Оправомощава Кмета на Община Струмяни - г-н Емил Илиев, да подготви 

процедура за избор на специалисти, с цел изготвяне на финансово – икономически и 

правен анализ за създаване на ново Общинско дружество, което да предоставя услугата 

по водоснабдяване на територията на Община Струмяни.   

 

  

 

Решение № 413 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 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 
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самоуправление и местната администрация, с 0 – за ; против – 12 ;  възд.се – 0  

ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Не дава мандат на представител на Община Струмяни за участие в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от„В и К” ЕООД, град Благоевград на 23 април 2019 година. 

 

 

Решение № 414 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

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

администрация, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

I. Дава съгласие община Струмяни да подпише договор за изпълнение на проект с 

акроним "RIVERPLUS" по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

V-A Гърция-България 2014-2020. 

II. Дава съгласие община Струмяни да изпълни гореописания проект. 

III. Дава съгласие придобитите материални активи по проекта да бъдат експлоатирани 

най - малко 5 години, след края на проекта. 

IV. Дава съгласие община Струмяни да открие при необходимост безлихвена банкова 

сметка, необходима за изпълнение на проекта. 

 

 

Решение № 415 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните изменения в ,,Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”, както следва: 

В раздел V-ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ чл.36 Размерът на таксите за 

технически услуги се определя както следва, т. 4: Определяне на строителна линия и 

ниво на строеж – 0,50 лв./ м2 се изменя  по следния начин, а именно: 

-В раздел V-ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ чл.36 Размерът на таксите за 

технически услуги се определя както следва, т. 4: Определяне на строителна линия и 

ниво на строеж -25 лв.      
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Решение № 416 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1, ал.5и ал.7, чл.125,ал.1 

и ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление от Ивайло Любенов Черкезов управител 

на ,,Черкезов ‘‘ ООД с адрес на управление: гр.Благоевград, ул.Илинден №1, с 12 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

           1.„ОбС Струмяни РАЗРЕШАВА: Изработване на Проект за „Подробен 

устройствен план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот№023010, 

в землището на с.Илинденци, местността ,,Гарата‘‘,  както следва :  

-№023010 (нула, две, три,нула,едно,нула) с площ 5,121 дка (пет хиляди сто 

двадесет и един кв.м), начин на трайно ползване „нива ‘‘ в землище на с. Илинденци,  

местността ,,Гарата‘‘, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „нива ” с конкретно 

предназначение „Склад за мрамор и мраморни изделия” 

2. ОбС Струмяни Одобрява задание за проектиране  на „Подробен устройствен 

план” – „План за застрояване” съгласно чл.124 б,ал.1 от ЗУТ за имот №023010, в 

землището на с.Илинденци, местността ,,Гарата ‘‘ както следва: 

-№023010 (нула, две, три,нула,едно,нула) с площ 5,121 дка (пет хиляди сто 

двадесет и един кв.м), начин на трайно ползване „нива ‘‘ в землище на с. Илинденци,  

местността ,,Гарата‘‘, общ. Струмяни 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „нива ” с конкретно 

предназначение „Склад за мрамор и мраморни изделия”.   

 

 

 

 

 

Решение № 417 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание  чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и 

ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124б,ал.1 от ЗУТ и във връзка със заявление от 

Димитър Алексов Сотиров с адрес: с.Микрево, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  

ОбС: 

1.„ОбС Струмяни РАЗРЕШАВА: Изработване на Проект за „Подробен 

устройствен план” – „Парцеларен план ‘‘ за трасе на обслужващ път, с цел да се 

проведе процедура за промяна предназначението на част от поземлен имот№024054, 

землището на с.Микрево, община Струмяни, област Благоевград от ,,полски път ‘‘ в 

,,местен път ‘‘. Площта предвидена за промяна предназначението е 427 кв.м. :  

2. ОбС Струмяни Одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за трасе през 

имот№024054 в местността ,,Гробето ‘‘, землище Микрево, община Струмяни. 
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Решение № 418 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от 

Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

            Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване имот – 

частна общинска собственост, представляващ: имот № 013001 /нула, едно, три, нула, 

нула, едно/, седма категория, с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 12,479 дка 

/дванадесет декара четиристотин седемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Гладно поле“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 013003 – отводнителен канал на 

МЗХ – ХМС; имот № 013002 – нива на Владимир Кирилов Диманков; имот № 000355 

– предпазна дига на МЗХ-ХМС; имот № 000086 – полски път на Община Струмяни и 

др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1445/11.12.2018 година, вписан в 

Службата по вписванията: Вх. рег. 2933/Дв. вх.2925/14.12.2018 г., акт 59, том 10, дело 

1852/2018 г., имотна партида: 37851. 

 2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на 19 717 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева) за начална 

тръжна цена. 

 3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно действащата Наредбата за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество и сключи Договор за покупко – продажба със 

спечелилият участник. 

 

Решение № 419 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1  и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 52, ал. 9 от Закона за управление 

на отпадъците,  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

 Приема отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на 

територията на община Струмяни 2016-2020 год., съгласно Приложение №1 – 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 Решение № 420 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от 
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Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна 

общинска собственост, представляващ: Поземлен имот № 488 (четиристотин 

осемдесет и осем) с площ от 389,51 кв. м. (триста осемдесет и девет кв. м. и петдесет и 

един кв. см.), находящ се по регулационния план на село Илинденци, утвърден със 

Заповед № 573/23.06.1973 г., допълнен със Заповед № З-207/29.08.2018 г., община 

Струмяни, при граници и съседи: от запад - улица; от юг – ВИК шахта; от север – 

поземлен имот № 1095 (хиляда деветдесет и пет) от запад - поземлен имот № 1570  

(хиляда петстотин и седемдесет), описан в Акт за частна общинска собственост № 

1439/09.10.2018 година, вписан в Службата по вписвания: Вх. рег. 2452/Дв. вх. 

2444/25.10.2018 г., акт № 135, т. 8, н.д. 1526/2018 г., и.п. 37119. 

 2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на 2 912 лв. (две хиляди деветстотин и дванадесет лева) за начална тръжна цена. 

 3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно действащата Наредбата за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество и сключи Договор за покупко – продажба със 

спечелилият участник. 

 

 

 Решение № 421 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 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 12 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Избира г-н Емил Илиев – кмет на община Струмяни за свой упълномощен 

представител за участие в 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. 

Оправомощава упълномощениат 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, както следва: 

1.Приемане на заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет 

/ГФО/ на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 2018 год. и приема 

доклада на независимия регистриран одитор, относно одита на финансовия отчет на 

МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 2018 год.  

2.Реализираната печалба на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански за 2018 

год. в размер на 203 674,80 лв. 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 2019 

год. и заверка на същия. 

4.Разрешение за закупуване на дълготрайни материални активи /ДМА/ - медицинска 

апаратура и оборудване на стойност над 20 000 лв. без ДДС. 

5.Приемане на заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет 

/ГФО/ на МЦ „Свети Врач – Сандански“ ЕООД за 2018 год. и приемане на доклад на 
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независимия регистриран одитор относно одита на финансовия отчет на МЦ „Свети 

Врач – Сандански“ ЕООД за 2018 г. 

6.Реализираната печалба от МЦ „Свети Врач – Сандански“ ЕООД за 2018 г., в размер 

на 12 319,58 лв. да остане неразпределена печалба. 

 

 

 

 

Решение № 422 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 28.03.2019 год. 

Съгласно чл.122, ал. 2 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 12 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства от 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”, функция „Жилищно 

строителство и БКС” в Дейност 123 „Общински съвет”, функция „Изпълнителни и 

законодатели органи” по бюджета на общината за 2019 г., както следва: 

 

Функция „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА 424 305 409 305 - 15 000 

 Общо 424 305 409 305 - 15 000 

 

Функция „Изпълнителни и законодатели органи ” 

Дейност 2/123 „Общински съвет ”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА 0 15 000 + 15 000 

 Общо 0 15 000 + 15 000 

 

 

 

 

 


