ПРОТОКОЛ № 42
Решение № 366
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.08.2018 год.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА , с 11– за ;
против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Приема „Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за
осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ
„ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” ООД“, съгласно Приложение №1 – неразделна част
от настоящия протокол.

Решение № 367
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.08.2018 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, на основание чл.60 и чл.61 от Закона
за училищното и предучилищното образование и чл.8 и чл.9 от Наредба №5 от
03.06.2016 за предучилищното образование, на основание чл.3 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
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
2018/2019 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
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населено място с функционираща детска група, за да бъде

рентабилно,

икономично и законосъобразно изразходването на бюджета на детската градина.
4.През новата учебна 2018-2019 година ДГ ”Патиланци” да функционира със
седем групи, сформирани по възрастов признак, като следва:
Детска
градина/филиали
ДГ ”Патиланци”
с.Микрево

Вид група
ДЯ и ДГ

Брой
групи
5

От 10 м.-6 г.

ДЯ
І гр.
ІІ гр.
ІІІ гр.-Подг.гр.-5г.

1
1
1
1

10 м.-3 г.
3г.
4г.
5г.

22
24
26
28

ІV гр.-Подг.гр.-6г.

1

6г.

33

ДГ -смесена

1

2,5г.-6г.

20

ДГ-смесена

1
7

2,5г.-6г.

19
172

ДГ ”Патиланци”
с.Струмяни
ДГ ”Патиланци”
с.Илинденци
Общ брой

Възраст

Брой деца
в група

5.Определя средна месечна посещаемост - 12 деца за детските градини на
територията на община Струмяни.
II.Училище:
1.СУ „СВ.Паисий Хилендарски“-с.Микрево:

КЛАС
Подготвителна група
от 6г.
Първи
Втори
Трети
Четвърти
Пети
Шести
Седми
Осми
Девети
Десети
Общо деца и ученици
ГЦОУД

БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
1
2
2
2
3
2
2
2
1
1
1
18 и 1 ПГ
6 гр.- І-ІV кл.

БРОЙ УЧЕНИЦИ
15
42
35
44
51
50
34
33
21
14
15
354
138
2

ГЦОУД
Общо
Групи СИП

Общо

2 гр.в V-VІІкл.
8 гр.
Факултативна
подготовка по
музика 1гр.
V „б” -2 ч.;
СИП по музика 1гр.
IV „а”- 2ч.

51
189

2 групи

26

13

13

2.Община Струмяни осигурява допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност в размер на 3288,00лв. за 12 ученици, както следва: 2
ученици в VІ клас, 3 ученици в VII клас, 4 ученици в IX клас и 3 ученици в X клас.
Стандарта на учениците за 2018/2019 учебна година и 1370,00лв. на ученик.
Разликата между норматива за минимален брой ученици с действителния в
паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто. Така за 12 ученици х 1370,00лв. х
20% = 3288,00лв.
Необходимата сума

ще бъде прехвърлена от §§43-01 „Субсидии и др.текущи

трансф. за нефин. предпр. за текуща дейност” на Дейност 849 „Друга дейност по
транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, функция „Икономически
дейности и услуги” в §§10-98 „Други разходи” на Дейност 322 „Неспециализирани
училища, без професионални гимназии”, функция „Образование”.

Решение № 368
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.08.2018 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:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2018 год. 30.06.2018 год., съгласно Приложение №2 – неразделна част от настоящия
протокол.
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Решение № 369
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.08.2018 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 имот представляващ №
023003 (нула, две, три, нула, нула, три), седма категория с площ от 0,289 дка (двеста
осемдесет и девет кв. м.), находящ се в местността „Гарата”, землището на село
Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград, при граници и
съседи: имот № 023002 – нива на Ивайло Любенов Черкезов; имот № 023001 – нива на
насл. на Иосидор Вангелов Илиев; имот № 023011 – полски път на община Струмяни;
имот № 023016 – складов терен на „ЧЕРКЕЗОВ“ООД; имот № 023004 – складов терен
на Ивайло Любенов Черкезов и др., описан в АПОС № 1428/17.08.2018 година, вписан
в Службата по вписванията: 1864/Дв. вх. 1856/2018 г., акт 159, т. 6, д. 1152, п.и. 36524.
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.

Решение № 370
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 30.08.2018 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:
1. Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект
„Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на
територията на община Струмяни“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа
за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“на
Оперативна Програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020.
2. Поема ангажимент за създаване на четири социални услуги на територията на
Община Струмяни - Център за грижа за лица с психични разстройства.
3. Дава съгласие четири услуги „Център за грижа за лица с психични разстройства“ да
бъдат ситуирани в сгради, ново строителство в поземлен имот, публична общинска
собственост (АПОС №1425/24.07.2018г.), в УПИ I, кв. 24 по ПУП на село Каменица,
община Струмяни.
4. Поема ангажимент до приключване на строително-ремонтните работи по
изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на социална услуга Център за грижа за лица с психични разстройства .
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5. Потвърждава, че социалната услуга ще бъде поддържана минимум 5 години след
датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на УО;
6. Потвърждава, че предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция
по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на УО.
7. 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.
8. 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.
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