ПРОТОКОЛ № 36
Решение № 313
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
Във връзка с писмо от Областна администрация Благоевград с Вх.№ 060012/07.02.2018г., относно разработване на План за изпълнение на Национална
стратегия за младежта /2010-2020/ за 2018 год. и Годишен доклад за младежта за
2017 г. и на основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта, с 10– за ; против – 0 ;
възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
1.Приема „Годишен доклад за младежта за 2017 година“ , съгласно Приложение №1,
неразделна част от протокола.
2.Приема „Общински план за младежта за 2018 година“ на община Струмяни, съгласно
Приложение №3, неразделна част от протокола.

Решение № 314
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 и
чл. 12 от Закона за пчеларството, във връзка с чл. 43 и чл. 46 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 50, т. 16 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:

Общински съвет Струмяни реши:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване за срок от десет
години на Иванка Пенкова Илиева с ЕГН 8403110016 и адрес: село Микрево, улица
„Решково” № 14, община Струмяни, област Благоевграда върху имот – частна
общинска собственост, представляващ: имот № 001287 (нула, нула, едно, две, осем,
седем) с площ от 14,263 дка (четиринадесет декара двеста шестдесет и три кв. м.), с
начин на трайно ползване „нива”, девета категория, при неполивни условия, находящ
се в местността „Подината”, землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община
Струмяни, при граници и съседи на имота: имот № 001288 – дере, овраг, яма; имот №
000036 – напоителен канал на МЗХ- ХМС; имот 001264 – пасище, мера на община
Струмяни и др. за устройване на постоянен пчелин.
2. Определя наемна годишна цена в размер на 11,00 (единадесет лв.) лв./дка за
година, или общо 156,89 лв. (сто петдесет и шест лева и осемдесет и девет ст.) за една
година, съгласно чл. 50, т. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на
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местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.(Приложение №
4 към чл. 50: административно-правни и общинска собственост)
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за
учредено право на ползване за описаният в т. 1 имот с Иванка Пенкова Илиева.

Решение № 315
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 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 № 3124 от 12.05.1997 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Димитър
Христов Темелков , с 9 – 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 Христов Темелков бивш жител на село
Илинденци, община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните
имоти:
- Имот № 145020 /едно, четири, пет, нула, две, нула/ с площ от 5,400 дка /пет
декара и четиристотин кв. м./ с начин на трайно ползване „нива“, осма категория,
находящ се в местността „Средната бръчина“, землището на село Илинденци с
ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф03165/08.11.2017 г.; имот № 145021 – нива на община Струмяни; имот № 145019 –
дървопроизводителна площ на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, който имот е
образуван от имот № 145018 /едно, четири, пет, нула, едно, осем/, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1415/27.11.2017 г.
- Имот № 039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/ с площ от 3,400 дка /три
декара и четиристотин кв. м./ с начин на трайно ползване „ливада“, седма категория,
находящ се в местността „Елезовец“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ
32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф02384/11.09.2017 г., заверена на 08.11.2017 г.; имот № 039048 – пасище, мера на
община Струмяни; имот № 039079 – ливада на община Струмяни и др., който имот е
образуван от имот № 039046 /нула, три, девет, нула, четири, шест/, описан в Акт за
частна общинска собственост № 1413/27.11.2017 г., имот № 039048 /нула, три, девет,
нула, четири, осем/, описан в Акт за частна общинска собственост № 1241/15.17.2015г.
и имот № 039079 /нула, три, девет, нула, седем, девет/, описан в Акт за частна
общинска собственост № 1414/27.11.2017 година.
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Решение № 316
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 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 № 34/18 от 06.07.1992 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Велика
Николова Стойкова, с 9 – 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 Велика Николова Стойкова бивш жител на село Микрево,
община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 014099 /нула, едно, четири, нула, девет, девет/ с площ от 4,986 дка
/четири декара деветстотин осемдесет и шест кв. м./ с начин на трайно ползване „др.
селскостопанска територия“, девета категория, находящ се в местността
„Пугярица“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00223/19.09.2017 г., заверена на
16.11.2017 г.; имот № 014098 – др. селскостопанска територия на община Струмяни;
имот № 014003 –широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др, който
имот е образуван от имот № 014001 /нула, едно, четири, нула, нула, едно /, описан в
Акт за частна общинска собственост № 1412/23.11.2017 година.

Решение № 317
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 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 № 13/78 от 19.05.1992 г. за
признато право на собственост на ПК - Струмяни на наследниците на Петър
Василев Стоянов, с 9 – 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:
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Наследниците на Петър Василев Стоянов бивш жител на село Махалата,
община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот:
- Имот № 001276 /нула, нула, едно, две, седем, шест/ с площ от 4,288 дка /четири
декара двеста осемдесет и осем кв. м./ от който 3,396 дка /три декара триста деветдесет
и шест кв. м./ са с начин на трайно ползване „пасище, мера“ и 0,892 дка /осемстотин
деветдесет и шест кв. м./ са с начин на трайно ползване „ливада“, девета категория,
находящ се в местността „Гробишки рид“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ
47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
К00370/27.09.2017 г., имот № 001055 – пасище, мера на община Струмяни; имот №
001054 – поляна на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., който имот е образуван от
имот № 001048 /нула, нула, едно, нула, четири, осем/, описан в Акт за частна общинска
собственост № 1409/19.10.2017 г. и имот № 001055 /нула, нула, едно, нула, пет, пет/,
описан в Акт за публична общинска собственост № 1417/11.12.2017 година.

Решение № 318
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
На основание чл.124а,ал.1от Закона за устройство на територията/ЗУТ/и чл.21,ал.1
,т.11 от ЗМСМА, с 10 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС :
Общински съвет Струмяни реши:
1.Разрешава на основание чл.124“а“от ЗУТ, ПИ 217,218,219 229 и 1126, кв.20 по
ПУП на с.Струмяни одобрен със Заповед №332от 1967год. отредени за“ Детски дом и
Детски ясли“ да се отредят за „Индивидуално жилищно строителство“, поради
отпадналата необходимост от изграждане и изтеклия пет годишен срок по чл.208 ЗУТ .
2. Допуска да се изработи проект за ЧИ на ПУП ПР за ПИ 217,218,219 229 и
1126, кв.20 като за всеки поземлен имот се отреди УПИ на които вътрешните
странични регулационни линии на техните имоти да са поставени в съответствие със
съществуващите граници на поземлените имоти и отговарящи на изискванията на чл.19
от ЗУТ за лице и повърхност и притежаваните документи за собственост:
За ПИ 229 се отрежда УПИ ХV,с площ 840кв.м.собственост на н-ците на Христо
Иванов Павлов.
За ПИ 218 се отрежда УПИ ХVI с площ 994кв.м. собственост на:
наследниците на Костадин Томанов Мицев- 594/994кв.м.
и наследниците на Георги Вангелов Бербатски-400/994 кв.м.
За ПИ 219 се отрежда УПИ ХIX с площ 950кв.м. собственост на Димитър Георгиев
Павлов.
За ПИ 217се отрежда УПИ ХVIII -217,1126,кв.20 с площ 855 /290 кв.м. собственост
на наследниците на Костадин Томанов Мицев.
За ПИ 1126 се отрежда УПИ ХVIII -217,1126,кв.20 с площ 855/565кв.м.кв.м.
собственост на Иван Борисов Мицев.
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Решение № 319
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
На основание чл. 21, ал.3 и ал.2 и във връзка с чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, с 10 – за ;
против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни реши:
Отменя разпоредбите на чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Решение № 320
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ППЗСПЗЗ), с 10 – за ; против – 0 ; възд.се – 0 ОбС:
Общински съвет Струмяни:
Упълномощава Кмета на община Струмяни да предприеме всички правни и
фактически действия, съгласно чл. 78, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) с цел отразяване на
правилния начин на трайно ползване за общински имот представляващ № 024005 (нула,
две, четири, нула, нула, пет) с площ от 0,708 дка (седемстотин и осем кв. м.), находящ
се в местността „Гарата”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община
Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 024001 – нива на Георги
Благоев Донов; имот № 024024 – нива на Благовест Георгиев Донов; имот № 024026 –
нива на „ТРАНС ЛУКС“ ЕООД; имот № 024004 – нива на насл. на Кръстьо Георгиев
Кюров и др., съгласно скица – проект № Ф02445/19.07.2017 г., заверена на 19.03.2018
година с проектен начин на трайно ползване от „полски път“ – публична общинска в
„изоставена нива“- публична общинска собственост.

Решение № 321
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 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:
1.Определя за свой упълномощен представител в Общото събрание на съдружниците
на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански Кмета на община Струмяни, а
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при невъзможност той да присъства да бъде заместен от изрично упълномощен от него
зам. кмет на общината.
2.Оправомощава своя представител да подкрепи и да гласува положително по точките
от дневния ред на заседанието на Общото събрание на съдружниците на МБАЛ „
Югозападна болница“ ООД гр.Сандански, както следва:
1. Приема заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет
/ГФО/ на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански за 2017 год.
2. Приема доклада на независимия регистриран одитор, относно одита на
финансовия отчет на МБАЛ „ Югозападна болница“ ООД гр.Сандански за 2017
год.
3. 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.
4. Освобождава от отговорност Управителя на МБАЛ „ Югозападна болница“
ООД гр.Сандански за дейността през 2017 год.
5. 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.

Решение № 322
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 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:
1.Определя за свой упълномощен представител в Общото събрание на съдружниците
на МЦ „Свети Врач - Сандански“ ЕООД гр.Сандански Кмета на община Струмяни, а
при невъзможност той да присъства да бъде заместен от изрично упълномощен от него
зам. кмет на общината.
2.Оправомощава своя представител да подкрепи и да гласува положително по точките
от дневния ред на заседанието на Общото събрание на съдружниците на МЦ „Свети
Врач - Сандански“ ЕООД гр.Сандански, както следва:
1. Приема заверения от независим регистриран одитор годишен финансов отчет
/ГФО/ на МЦ „Свети Врач - Сандански“ ЕООД гр.Сандански за 2017 год.
2. Приема доклада на независимия регистриран одитор, относно одита на
финансовия отчет на МЦ „Свети Врач - Сандански“ ЕООД гр.Сандански за
2017 год.
3. Реализираната печалба на МЦ „Свети Врач - Сандански“ ЕООД
гр.Сандански за 2017 год. в размер на 14 211,56 лв. / Четиринадесет хиляди
двеста и единадесет лева и 0,56 ст./ да остане неразпределена печалба.
4. Освобождава от отговорност Управителя на МЦ „Свети Врач - Сандански“
ЕООД гр.Сандански за дейността през 2017 год.
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5. Избира независим регистриран одитор за извършване на независим одит на
годишния финансов отчет /ГФО/ на МЦ „Свети Врач - Сандански“ ЕООД
гр.Сандански за 2018 год. и заверка на същия.

Решение № 323
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 29.03.2018 год.
На основание чл.23, във връзка с ал.2 на чл. 21 от ЗМСМА, с 10 – за ; против – 0 ; възд.се
– 0 ОбС:

Общински съвет Струмяни реши:
1. Общински съвет Струмяни, дава съгласие функцията на бенефициент по проект
„Remote Healthcare Service Provision“, актроним „RemoteCARE”, реф. № 1819 по
Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”, като
проектен партньор 3 да бъде прехвърлена за изпълнение изцяло на МБАЛ „Югозападна
болница“ ЕООД.
2. Общински съвет Струмяни дава съгласие всички произтичащи от това решение
ползи, задължения и ангажименти по този проект, включително и възникнали преди
датата на решението да бъдат поети от МБАЛ „Югозападна болница“ ЕООД.
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