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ПРОТОКОЛ № 25 
 

Решение № 236 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

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

общинската собственост , с 11 – 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 2017 година, както следва: 

В част III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА  ПРОДАДЕ.  

В ТОЧКА А.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА  НА ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО 

ОПОВЕСТЕН КОНКУРС  се добавят следните имоти: 

- УПИ VIII-480 с площ от 703 кв.м. в квартал 9 по РП на село Илинденци. 

 

 

Решение № 237 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, с  11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 

01.01.2017 год. - 30.06.2017 год., съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

настоящия протокол. 
 

 

Решение № 238 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, 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 № 1596 от 06.05.1994 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Вангел 

Димитров Бояджиев, с  10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС :  

 

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:  
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Наследниците на Вангел Димитров Бояджиев да бъдат настанени в следните  

имоти, а именно: 

 - Имот № 006092 /нула, нула, шест, нула, девет, две/ с площ от 9,524 дка /девет 

декара петстотин шестдесет и четири кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, девета 

категория, находяща се в местността „Долна нива“, землището на село Цапарево с 

ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00965/01.07.2016 година, заверена на 18.05.2017 г.: имот № 006092 – нива на насл. на 

Вангел Димитров Бояджиев; имот № 006019 – нива на община Струмяни; имот № 

007013 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., който имот е 

образуван от имот № 006018  целият с площ от 10,127 дка /десет декара сто двадесет и 

седем кв. м./, находящ се в местността „Дюните“, землището на село Цапарево, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 1385/29.06.2017 г. и от имот № 006020 целия 

с площ от 4,109 дка /четири декара сто и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Дюните“, землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 1383/29.06.2017 г. 

 - Имот № 006091 /нула, нула, шест, нула, девет, едно/ с площ от 7,591 дка 

/седем декара петстотин деветдесет и един кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, 

девета категория, находяща се в местността „Габер“, землището на село Цапарево с 

ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00966/01.07.2016 година, заверена на 18.05.2017 г.: имот № 006092 – нива на насл. на 

Вангел Димитров Бояджиев; имот № 006014 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни“; имот № 006016 – нива на община Струмяни и др., който имот е 

образуван от имот № 006018  целият с площ от 10,127 дка /десет декара сто двадесет и 

седем кв. м./, находящ се в местността „Дюните“, землището на село Цапарево, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 1385/29.06.2017 г. и от имот № 006016 целия 

с площ от 19,084 дка /деветнадесет декара и осемдесет и четири кв. м./, находящ се в 

местността „Дюните“, землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1224/01.07.2017 г. 

 - Имот № 006090 /нула, нула, шест, нула, девет, нула/ с площ от 4,034 дка 

/четири декара и тридесет и четири кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, десета 

категория, находяща се в местността „Попова нива“, землището на село Цапарево с 

ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00967/01.07.2016 година, заверена на 18.05.2017 г.: имот № 006014 – широколистна 

гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 006089 – нива на община Струмяни и 

др., който имот е образуван от имот № 006016  целият с площ от 19,084 дка 

/деветнадесет декара и осемдесет и четири кв. м./, находящ се в местността „Попова 

нива“, землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1224/01.07.2017 г. 

 - Имот № 008017 /нула, нула, осем, нула, едно, седедем/ с площ от 3,743 дка 

/три декара седемстотин четиридесет и три кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, 

девета категория, находяща се в местността „Света Петка“, землището на село 

Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00964/01.07.2016 година, заверена на 18.05.2017 г.: имот № 008018 – нива 

на насл. на Георги Николов Сулев; имот № 008016 – нива на община Струмяни; имот 

№ 008014 – лозе на община Струмяни и др., който имот е образуван от имот № 

008154  целият с площ от 12,888 дка /дванадесет декара осемстотин осемдесет и осем 

кв. м./, находящ се в местността „Капещец“, землището на село Цапарево, описан в Акт 

за частна общинска собственост № 1384/29.06.2017 година. 
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Решение № 239 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, 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 № 3130 от 12.05.1997 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Иван 

Станоев Мичов, с  10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС : 

 

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 Иван Станоев Мичов да бъдат настанени в следният  имот, а 

именно: 

 - Имот № 140060 /едно, четири, нула, нула, шест, едно/ с площ от 4,063 дка 

/четири декара и шестдесет и три кв. м./ с начин на трайно ползване „лозе“, шеста 

категория, находяща се в местността „Кичеро“, землището на село Илинденци с 

ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф02340/03.04.2017 година, имот № 140041 – нива на община Струмяни; имот № 140051 

– нива на община Струмяни; имот № 140057 – нива на община Струмяни и др., който 

имот е образуван от имот № 140042  целият с площ от 6,401 дка /шест декара 

четиристотин и еднин кв. м./, находящ се в местността „Пушовец“, землището на село 

Илинденци, описан в Акт за частна общинска собственост № 1390/29.06.2017 година. 
 

 

    

Решение № 240 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, 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 № 809М от 29.11.1992 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Димитър 

Николов Тачев., с  10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС : 

 

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 Димитър Николов Тачев да бъдат настанени в следният  

имот, а именно: 
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 - Имот № 005407 /нула, нула, пет, четири, нула, седем/ с площ от 4,337 дка 

/четири декара триста тридесет и седем кв. м./ с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия“, девета категория, находяща се в местността „Юрто“, 

землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00802/12.12.2015 година, заверена на 20.04.2017 г., 

имот № 005408 – друга селскостопанска територия на община Струмяни; имот № 

005337 – иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, който имот е образуван 

от имот № 005333  целият с площ от 8,507 дка /осем декара петстотин и седем кв. м./, 

находящ се в местността „Тополовец“, землището на село Микрево, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1386/29.06.2017 година. 

 

 

Решение № 241 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 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. 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 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  

ОбС: 

 

 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 № 029016 (нула, двадесет и девет хиляди, 

нула шестнадесет) с площ от 15,261 дка (петнадесет декара двеста шестдесет и един кв. 

м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 

„Подини“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 029017 – дървопроизводителна площ но ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

Струмяни“; имот № 029015 – нива на Андон Георгиев Филадов; имот № 029014 – 

напоителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 000100 – басейн резервоар вода на 

„Илинденци - Мрамор“АД; имот № 000099 – напоителен канал на МЗХ - ХМС, описан 

в АЧОС № 917/18.02.2013 година, вписан в службата по вписванията: Дв.вх. 

401/22.02.2013 г., акт 59, т. 2, к.д. 232, п.и. 18820. 

Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на дивите 

птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. 

Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона 

и с плана за управление. 

 2. Определя начална тръжна аренда цена за описания имот в т. 1 в размер на 

152,61 лв. (сто петдесет и два лева и шестдесет и една 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. 
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ІІ. 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 № 040099 (нула, четири, нула, нула, девет, 

девет) с площ от 10,202 дка (десет декара двеста и два кв. м.), шеста категория, с начин 

на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Бабище“, землището на село 

Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

040102 – нива на Атанас Лазаров Сучев; имот № 040106 – нива на насл. на Тодор Илиев 

Гайдов; имот № 040108 – пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 040100 – нива 

на насл. на Петър Димитров Карадалиев; имот № 040101- нива на Петър Иванов Амов, 

описан в АЧОС № 1388/29.06.2017 година, вписан в службата по вписванията: Вх. 

1450/Дв.вх. 1448/04.04.2017 г., акт 99, т. 5, к.д. 903, п.и. 33315. 

 Върху имота има следните ограничения: 66 Защитена зона за опазване на 

дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на 

защитената зона и с плана за управление. 

2. Определя начална тръжна аренда цена за описания имот в т. 1 в размер на 

102,02 лв. (сто и два лева и две 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 № 242 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 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 Фирма ,, Бумар ‘‘АД с адрес на 

управление : гр.Сандански,ул.Любен Каравелов №38., с 11 – 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№ 009035, 

№031015, местността ,,Горно поле ‘‘ и имот №029001 в местността ,, Градешка река ‘‘ в 

землището на с.Илинденци, както следва :  

- №009035 (нула, нула, девет, нула, три, пет) с площ 3,830 дка (три хиляди 

осемстотин и тридесет кв.м), начин на трайно ползване „нива”, находящ се в 

местността ,,Горно поле ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни 

- №031015 (нула, три, едно, нула, едно, пет) с площ 4,074 дка (четири хиляди 

седемдесет и четири кв.м), начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 

,,Горно поле ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

- №029001 (нула, две, девет, нула, нула, едно) с площ  дка (три хиляди 

осемстотин и тридесет кв.м), начин на трайно ползване „лозе”, находящ се в местността 

,,Градешка река ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

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

предназначение „за изграждане на производствено-складова база за обработка на 
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мраморни изделия и преработка на отпадъчни материали от други производства-

отпадък при добив на мраморни блокове, отпадък от грубата преработка в цеха за 

преработка в цеха за преработка на скално-облицовъчни материали,както и от 

получения шлам и др.,трафопост,КПП,съоръжения за модулна пречиствателна станция 

с оборотна вода, кранов път и административни сгради.” 

 

2. ОбС Струмяни Одобрява: Проект за „Подробен устройствен план” – „План 

за застрояване” за имот в землището на с.Илинденци, както следва 

- №009035 (нула, нула, девет, нула, три, пет) с площ 3,830 дка (три хиляди 

осемстотин и тридесет кв.м), начин на трайно ползване „нива”, находящ се в 

местността ,,Горно поле ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни 

- №031015 (нула, три, едно, нула, едно, пет) с площ 4,074 дка (четири хиляди 

седемдесет и четири кв.м), начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 

,,Горно поле ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

- №029001 (нула, две, девет, нула, нула, едно) с площ  дка (три хиляди 

осемстотин и тридесет кв.м), начин на трайно ползване „лозе”, находящ се в местността 

,, Градешка река ‘‘ землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, 

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

предназначение „за изграждане на производствено-складова база за обработка на 

мраморни изделия и преработка на отпадъчни материали от други производства-

отпадък при добив на мраморни блокове, отпадък от грубата преработка в цеха за 

преработка в цеха за преработка на скално-облицовъчни материали,както и от 

получения шлам и др.,трафопост,КПП,съоръжения за модулна пречиствателна станция 

с оборотна вода, кранов път и административни сгради.” 

 

 

 

Решение № 243 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ, във връзка с чл. 9, ал. 3 

от Наредбата за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията 

на община Струмяни, с 4 – за ; против – 0 ;  възд.се – 7  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Не приема предложение относно утвърждаване на схемите на местата за разполагане  

на временни преместваеми съоръжения върху терени – общинска собственост. 

 

 

Решение № 244 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание чл.11 „а“,ал.2 и 3 от 

Наредба №7/29.12.2000 г за определяне на броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,детските градини 

и обслужващите звена,на основание чл.60 и чл.61 от Закона за училищното и 
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предучилищното образование и чл.8 и чл.9 от Наредба №5 от 03.06.2016 за 

предучилищното образование и на основание мотивирано предложение от 

Директора на ДГ „Патиланци“-с.Микрево и Директора на СУ „Св.Паийсий 

Хилендарски“ – с.Микрево, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

 

Общински съвет Струмяни приема училищната мрежа на общината за учебната 

2017/2018 година,както следва: 

 

I.ДГ „Патиланци“-с.Микрево , с филиали в с.Струмяни и с.Илинденци: 

 

1.Броят на децата в групите  в ДГ ”Патиланци” може  да бъде  над норматива. 

2.Община Струмяни финансира местната издръжка на цялата детска градина, 

включително и на групите с  по-малко от 25 деца, за да има възможност да 

функционират тези групи в населените места, повлияни от демографския фактор.  

3.При намаляване броя на децата в селата под минимума, определен в Наредба 

№7/2000г – 12 деца, групите временно да бъдат обединявани, като на родителите 

се предостави възможност за транспорт на децата им до най-близкото съседно 

населено място с функционираща детска група, за да бъде  рентабилно, 

икономично и законосъобразно изразходването на бюджета на детската градина. 

 

4.През новата учебна 2017-2018 година  ДГ ”Патиланци” да функционира със 

седем  групи,  сформирани по възрастов признак, като следва: 

Детска 

градина/филиали 

Вид група Брой 

групи 

Възраст Брой деца в 

група 

ДГ ”Патиланци”- 

с.Микрево 

ДЯ и ДГ 5 От 10 м.-6 г.  

 ДЯ 1 10 м.-2 г. 22 

 І гр. 1 3г. 26 

 ІІ гр. 1 4г. 27 

 ІІІ гр.- 

Подготвителна - 5 годишни 

1 5г. 31 

 ІV гр.-Подготвителна - 6 годишни 1 6г. 31 

ДГ „Патиланци”- 

с.Струмяни 

 

ДГ- смесена 

 

1 

 

2,5г.-6г. 

22 

ДГ ”Патиланци”- 

с.Илинденци 

ДГ- смесена 1 2,5г.-6г. 17 

Общ брой  7  176 
5.Определя средна месечна посещаемост - 12 деца за детските градини на 

територията на община Струмяни. 
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II.Училище: 

1.СУ „СВ.Паисий Хилендарски“-с.Микрево: 

КЛАС БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ БРОЙ УЧЕНИЦИ 
Подготвителна група от 6 г. 1 13 
Първи  2 33 

Втори 2 46 
Трети 3 49 
Четвърти  2 40 
Пети  2 46 
Шести  2 37 
Седми  2 37 
Осми 1 23 
Девети  1 14 

Общо: 17 и 1 ПГ 338 
ПИГ 6 гр. - І-ІV клас 135 
ПИГ  2 гр. - V-VІІ клас 52 

Общо : 8 гр. 187 
Групи СИП Факултативна подготовка  по 

„Човека и природата“ -  1 гр.  
V „а”, „б” -2 ч.; 
 
Факултативна подготовка  по 
„Човека и природата“ -  1 гр.  
VI „а”, „б” -2ч 
 

                        
 
13 
 
 
 
13 

Общо : 2 групи 26 
 

2.Община Струмяни осигурява допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 

съответната дейност в размер на 1484.00лв. за 4 ученици в ІХ клас, като 

прехвърля сумата от §§10-98 „Други разходи” на Дейност 621 „Управление, контрол 

и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”, функция „Жилищно 

строителство и БКС” в §§10-98 „Други разходи” на Дейност 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии”, функция „Образование”. 

 

 

Решение № 245 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 
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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 11 – 

за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни приема актуализация за прехвърляне на средства от 

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на 

околната среда”, функция „Жилищно строителство и БКС” в Дейност 122 „Общинска 

администрация”, функция „Изпълнителни и законодатели органи” по бюджета на 

общината за 2017 г., както следва: 

 

Функция „Изпълнителни и законодатели органи” 

Дейност 2/122 „Общинска администрация”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

42-14 Обезщетения и помощи по решение на 

общински съвет 

21 000 22 500 + 1 500 

 Общо 21 000 22 500 + 1 500 

 

Функция „Жилищно строителство и БКС” 

Дейност 2/621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на 

околната среда”   

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

10-98 Други разходи 25 000 23 500 - 1 500 

 Общо 25 000 23 500 - 1 500 

 

 

 
 

Решение № 246 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.07.2017 год. 

На основание чл.21,ал.1,т.9  от ЗМСМА , чл. 122 и чл. 137 от Търговския закон, с 

11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 1.Общински съвет - Струмяни   утвърждава депозираната молба с изх. № 0804-

618/26.07.2017 год.  на Кмета на Община Струмяни  за придобиване на дялове от 

капитала  на еднолично  дружество с ограничена  отговорност с фирма  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ СВЕТИ ВРАЧ „ ЕООД  

,ЕИК 101522447 и приема условията на учредителния акт на дружеството; 
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             2. Общински съвет -Струмяни   дава съгласие Община  Струмяни  да  

придобие в собственост   539 (петстотин тридесет и девет ) дяла с номинална стойност 

от 10 лева  от капитала на  еднолично  дружество с ограничена  отговорност с фирма  

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ         „ СВЕТИ ВРАЧ „ 

ЕООД  за сумата от 5390 лева, която сума да бъде платена по банков път по сметка на 

Община Сандански в едноседмичен срок , считано от датата на подписване на договора 

за прехвърляне на дружествени дялове; 

          3. Общински съвет - Струмяни   дава съгласие фирмата на Дружеството  да 

бъде променено както следва- МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД; 

           4.Общински съвет - Струмяни  дава съгласие съдружници в  МБАЛ 

“ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД с ЕИК 101522447 да бъдат : Община Сандански, 

ЕИК 000024955, адрес на седалище: гр.Сандански, бул.”Свобода” №14,  Община 

Петрич, ЕИК 000024916,  адрес на седалище:гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 24, 

Община Струмяни ЕИК 000024713,  адрес на седалище: с.Струмяни , община Струмяни 

и Община Кресна ,  ЕИК 000024720 , адрес на седалище:гр.Кресна, ул.”Македония” № 

96;  

        5.Общински съвет - Струмяни  дава съгласие  дяловете от капитала на  

МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД да бъде разпределени между съдружниците 

както следва : 

- 26411 (двадесет и шест хиляди четиристотин и единадесет ) дяла  с номинална 

стойност от 10 лева – на  Община Сандански, ЕИК 000024955, адрес на седалище: 

гр.Сандански, бул.”Свобода” №14; 

 - 26411 (двадесет и шест хиляди четиристотин и единадесет) дяла  с 

номинална стойност от 10 лева – на Община Петрич, ЕИК 000024916 . адрес на 

седалище:гр.Петрич, ул.”Цар Борис ІІІ” № 24; 

      - 539 (петстотин тридесет и девет ) дяла   с номинална стойност от 10 лева –  

на Община Струмяни, ЕИК 000024713,  адрес на седалище: с.Струмяни , община 

Струмяни; 

        - 539 (петстотин тридесет и девет ) дяла      с номинална стойност от 10 лева 

– на  Община Кресна, ЕИК 000024720 . адрес на седалище:гр.Кресна, ул.”Македония” 

№ 96. 

    6. Общински съвет – Струмяни дава съгласие, останалите ,подлежащи на 

вписване обстоятелства – седалище и адрес на управление, предмет на дейност, размер 
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на капитала , начина на управление и определеният за управляващ и представляващ 

дружеството ,да останат непроменени, съгласно действащия устав на дружеството; 

    7.Общински съвет - Струмяни   утвърждава текста на Дружествения  договор 

на МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД, съгласно приложението – неразделна 

част от настоящото решение; 

   8. Общински съвет - Струмяни   възлага на Кмета на Община Струмяни   да 

участва в общото събрание на  МБАЛ “ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД ,  на което да   

упражни правата на Община Струмяни като съдружник ,  както и да извърши всички 

необходими правни и фактически действия  в изпълнение на настоящото  решение .  

 

 

 

 

 

 
     


