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ПРОТОКОЛ № 51 
 

Решение № 434 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 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 ,, Транс Лукс ‘‘ ООД с адрес на 

управление: с.Струмяни, ул. Международно шосе №9, с 11– за ; против – 0 ;  

възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

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№024031, в землището 

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

-№024031 (нула, две, четири, нула,три,едно) с площ 18,711дка (осемнадесет хиляди 

седемстотин и единадесет 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 

„ за бензиностанция, супермаркет с ресторант, тоалетни с перални, автомивка за ТИР-

ове, автосервиз и хотелска част” 

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

„План за застрояване” съгласно чл.124 б,ал.1 от ЗУТ за имот №024031, в землището на 

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

-№024031 (нула, две, четири, нула,три,едно) с площ 18,711дка (осемнадесет хиляди 

седемстотин и единадесет 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 

„ за бензиностанция, супермаркет с ресторант, тоалетни с перални, автомивка за ТИР-

ове, автосервиз и хотелска част”. 

 

 

Решение № 435 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 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 11– за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

представител за участие в общо събрание на съдружниците на МБАЛ „ 

Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански, което ще се проведе на 24.06.2018 

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

зона, кабинет на управителя. 
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II. При невъзможност Кмета на общината да участва в общо събрание на 

съдружниците на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански, което 

ще се проведе на 24.06.2018 год. от 10:00ч. в МБАЛ „ Югозападна болница“ 

ООД  гр.Сандански, Паркова зона, кабинет на управителя, има право да 

упълномощи свой представител, който да го представлява. 

 

III. Оправомощава упълномощеният представител да подкрепи и да гласува по 

точките от дневния ред на Общо събрание на съдружниците на МБАЛ „ 

Югозападна болница“ ООД  гр.Сандански, както следва: 

1. Избор на Управител на МБАЛ  „Югозападна болница“  ООД на основание 

чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон.  

Да предложи за управител на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД  д-р Илия 

Тонев. 

2. Приемане съдържание на договор за възлагане  на управлението на МБАЛ 

„Югозападна болница“ ООД, който да бъде предложен на управителя – да 

гласува с  „ДА“; 

3. Упълномощаване на лице за сключване на договор за управление с управителя на 

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД.  

Упълномощава Кмета на община Струмяни или упълномощен от него 

представител да сключи договор за управление с управителя на МБАЛ 

„Югозападна болница“ ООД. 

 

 

 

Решение № 436 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 101 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по 

чл. 101 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ”- съгласно Приложение №1, 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

Решение № 437 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 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 6 – за 

; против – 2 ;  възд.се – 3  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 
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1.Общински съвет Струмяни не приема актуализация за прехвърляне на средства 

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

„Жилищно строителство и БКС” в Дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация” по 

бюджета на общината за 2019 г., както следва: 

 

Функция 6 „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 409 305 221 907 - 187 398 

 Общо 409 305 221 907 - 187 398 

От обект ,,Основен ремонт на улици с.Струмяни ‘‘ 

 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА 126 691 248 089 + 121 398 

 Общо 126 691 248 089 + 121 398 

За обект:,,Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево‘‘ 

 

Функция 6 „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 0 66 000 +66  000 

 Общо 0 66 000 + 66 000 

За обект:,,Основен ремонт на настилка на ул.Пирин; ул.Васил Левски;ул.св.Трифон, 

с.Илинденци, община Струмяни,Етап II, ул.Пирин от О.Т.15 до О.Т.31 и ул.Св.Трифон 

от О.Т.15 до О.Т89‘‘  

 

 

2.Общински съвет Струмяни не приема актуализация за прехвърляне на средства 

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

„Жилищно строителство и БКС ” в Дейност 289 „Други дейности за защита на 

населението при стихийни бедствия и аварии ‘‘ 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(строителен надзор) 36 000 26 400 - 9 600 

 Общо 36 000 26 400 - 9 600 
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Функция „Отбрана и сигурност ” 

Дейност 2/289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и 

аварии ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА (строителен надзор) 0 9 600 + 9 600 

 Общо 0 9 600 + 9 600 

 

3.Общински съвет Струмяни не приема актуализация за прехвърляне на средства 

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

„Жилищно строителство и БКС”(проектиране) в Дейност 603 ,,Водоснабдяване и 

канализация”(проектиране) по бюджета на общината за 2019 г., както следва: 

 

 

Функция 6 „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 70 000 45 040 - 24 960 

 Общо 70 000 45 040 - 24 960 

 

Функция 6 „Жилищно строителство и БКС ” 

Дейност 2/603 „Водоснабдяване и канализация ”  

 

§§ Наименование на параграфа Било  Става Корекция 

+ / - 

51-00 Основен ремонт на ДМА 0 24 960 + 24 960 

 Общо 0 24 960 + 24 960 

 

От обект ,,Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нова 

вътрешна канализационна мрежа от км 0+006 отклонение на дясно при км 417+100 на 

Главен път Е79 /до км0+495/ Началото на мост на р.Струма в територията на 

с.Струмяни от км0+917/ОК18 до км1+938/ОТ320/водопровод от ОТ175 до ОТ823 с 

L=146,26 м по ПУП на с.Микрево, одобрен със Заповед №87 от 1994 год. ‘‘ 

 

 

 

Решение № 438 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор,  с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен план за дейността на вътрешния одит в община Струмяни за 2019 

година“ – съгласно Приложение №2, неразделна част от този протокол. 
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Решение № 439 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.33, ал.2  и чл.34, ал.5 

от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Стратегически план за дейността на вътрешния одит в община Струмяни за 

периода 2019 – 2021 година“ – съгласно Приложение №3, неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

 

 

Решение № 440 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10 от НОРИПДУКИ, с 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Вътрешни правила за организацията и редa за проверка на декларации и 

за установяване на конфликт на интереси в Община Струмяни” – съгласно 

Приложение №4, неразделна част от този протокол. 

 

 

Решение № 441 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

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

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект 

„Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на 

територията на община Струмяни“ по процедура № BG06RDNP001-19.235 – 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от приоритетна ос „МЯРКА 

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проект на Община Струмяни 

"Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на 

територията на община Струмяни“, по процедура № BG06RDNP001-19.235 – 
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Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от приоритетна ос „МЯРКА 

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014 – 2020г., съответстват на ПРИОРИТЕТ 3 

„Подобряване качеството на живота на гражданите на община Струмяни 

чрез подобряване и развитие на техническата и социалната инфраструктура, 

като фактор за привличане на инвестиции и усъвършенстване на бизнес – 

средата и повишаване възможностите за реализация на младите хора“, Цел 

3.2. „Създаване на благоприятни условия за труд, отдих и бизнес на 

територията на общината“ на общинския план за развитие на община 

Струмяни 2014-2020. 

3. 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 да възлиза до 340 

000,00 лева. Основна част от разходите по проекта ще бъдат предоставени за 

Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 

18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни и реконструкция и обновяване на парк в кв. 

29 и прилежащи територии в с. Микрево, община Струмяни.  

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

поръчки за подготовка на проектното предложение. Предварителните разходи са 

допустим разход и ще бъдат възстановени от програмата при одобрение на 

проектното предложение. 

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

в проекта, да се извършват по предварително одобрен инвестиционен проект. 

6. 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 № 442 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.05.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 5, 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, с 11 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

            Общински съвет Струмяни: 

 1.  Обявява от публична в частна общинска собственост следните имоти, а 

именно: 

 1.1. Имот №  № 032039 (нула, три, две, нула, три, девет), седма категория с площ 

от 1,211 дка (един декар двеста и единадесет кв. м.), находящ се в местността 

„Злинска река”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 032040 – полски път на община 
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Струмяни; имот № 032004 нива на Димитър Иванов Диманков; имот № 032004 – лозе 

на Димитър Иванов Диманков; имот № 032023 – друг складов терен и др., описан в 

АПОС № 1465/23.05.2019 г., вписан в Службата по вписванията: 1266/Дв. вх. 

1266/27.05.2019 г., акт 146, т. 4, д. 758, п.и. 39899. 

 1.2. Имот №  № 000293 (нула, нула, нула, две, девет, три), седма категория с 

площ от 1,046 дка (един декар и четиридесет и шест кв. м.), находящ се в местността 

„Злинска река”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 000217 – полски път на община 

Струмяни; имот № 034001 – складов терен на „Диманков“ ЕООД; имот № 034002 – 

недървопроизводителна горска площ на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., описан в 

АПОС № 1464/23.05.2019 г., вписан в Службата по вписванията: 1267/Дв. вх. 

1267/27.05.2019 г., акт 147, т. 4, д. 759, п.и. 39900. 

  2.  Възлага на Кмета на общината да изпълни правилно и законосъобразно 

решението на ОбС Струмяни и състави нов Акт за частна общинска собственост за 

описаният имот в т. 1 от решението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


