
ПРОТОКОЛ №35 

 
Решение № 484 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 140 от Закона за публичните финанси., с 10 – за; 0 

– против; 1- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 

2013 г. 
 

Решение № 485 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 140, ал.2 от Закона за публичните финанси.,  с 9 – 

за; 0 – против; 1- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема получените и разходвани извънбюджетни средства на община Струмяни за 

2013 год.  

 

Решение № 486 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл. 8, ал.4, от Наредбата за командировки в страната и чл.6, ал.1, т.2 

от Наредбата за командировки в чужбина, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема разходите за командировки на Кмета в страната и чужбина през 2013г. на обща 

стойност 343.43 лв. /триста четиридесет и три 0.43 лв./ 

 

Справка  

за извършените разходи за командировка  

на Кмета на община Струмяни за 2013г. 

    І. Разходи за командировки в страната – 

0.00лв. 

    
    ІІ. Разходи за командировки в чужбина - 

343.43лв. 

    

№ по ред 

РКО 

№ Дата стойност /лв./ 

1 79 01.02.2013 23.96 

2 1014 29.11.2013 263.77 

3 1017 29.11.2013 9.40 

4 1018 29.11.2013 46.30 

Общо:  343.43 

 



 
Решение № 487 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отменя Решение №218 от Протокол №24 от проведено заседание на 27.04.2005 

година на Общински съвет Струмяни. 

2. Приема „Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на 

територията на Община Струмяни” 

 

Решение № 488 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост, с 9 – за; 0 – против; 1- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2014 година, както следва: 

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

ПРОДАДЕ. 

В точка Б. Описание на имоти на земеделски земи с начин на трайно ползване „нива” за 

продажба на търг или конкурс, при заявен интерес. 

В част III землище на село Драката да се добавят следните имоти: 

- Имот №004018, местността „Подината”, VI категория с площ от 2,000 дка 

- Имот №004019, местността „Подината”, VI категория с площ от 6,006 дка 

 

Решение № 489 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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

администрация, във връзка с чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, с 10 

– за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Отчет за дейността на НЧ „ Братя Миладинови – 1936”, с. Микрево за 2013 г. 

 

Решение № 490 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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

администрация, във връзка с чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, с 10 

– за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Отчет за дейността на НЧ „ Климент Охридски – 1920” с. Илинденци за 2013г.; 

 

Решение № 491 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 



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

администрация, във връзка с чл. 26а, ал.4 от Закона за Народните читалища, с 10 

– за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Отчет за дейността на НЧ „ Будител – 1997” с. Струмяни за 2013 г. 

 

Решение № 492 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ,  с 9 – 

за; 0 – против; 1- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Определя имоти с начин на трайно ползване „ниви”, „ливади”, „лозе”, които са 

маломерни /до 10,000 дка/, представляващи частна общинска собственост да се отдават 

под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от една година, 

описани съгласно Приложение № 1, Приложение №2, Приложение №3. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи Договори за наем за срок от една 

година за описаните имоти в т.1 по цени определени в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Струмяни. 

Решение № 493 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от 

Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 

придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имоти в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Ангел Иванов Лазарски бивш жител на село Микрево, 

община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 1. Поземлен имот № 001363 /нула, нула тринадесет шестдесет и три/ с площ от 

2,996 дка /два декара деветстотин деветдесет и шест  кв. м./, находящ се в местността 

„ЛЕНИЩЕ”, с начин на трайно ползване „НИВА“, ІХ /девета/ категория, находящ се 

в землището на село КАМЕНИЦА с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници 

и съседи, съгласно скица-проект № Ф00283/09.04.2012 г., заверена на 09.01.2014 г.: 

имот № 001346 – залесена територия на ДАГ – ДГС „Струмяни”, землищна граница др., 

който имот е образуван от поземлен имот № 001331 /нула, нула хиляда триста 

тридесет и едно/ целият с площ 33,827 дка /тридесет и три декара осемстотин двадесет 

и седем кв. м./, находящ се в местността „Дълги дел”, землището на село Каменица, 

описан с АКТ за частна общинска собственост № 1062/24.02.2014 г. 

 
Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА – АК – 254/16.05.2014 год. 

 

 

 



Решение № 494 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, с 10 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишния отчет за състоянието на Общинския дълг на община Струмяни за 

2013 г., като към 31.12.2013 г. са погасени 55 лизингови вноски на обща стойност 

342 606.00 / триста четиридесет и две хиляди шестстотин и шест/ лв. 

 

Решение № 495 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Закон за публичните финанси в сила от 01.01.2014г., обн. в ДВ 

бр.15 / 15.02.2013г.; Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / 

за 2014 г.  / обн., ДВ. бр.109 / 20.12.2013 г. /; Писмо на МФ № ФО - 1 / 28.01.2014 г. 

по съставянето на бюджета на Общината, с 9 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Приложение №12, план-график за обслужване на просрочените задължения за 

2014 г.  

Решение № 496 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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.54а, ал.1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 9 – за; 0 – 

против; 1- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляваща поземлен имот  №002002 /нула,нула 

две хиляди и две/  с площ от 5,099 дка /пет декара и деветдесет и девет кв. м./, девета 

категория, с начин на трайно ползване „нива” находящ се в местността „ Селимица”, 

землището на село Драката  с ЕКАТТЕ  23532, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 002001 – нива Община Струмяни; имот № 002011 – полски път на 

Община Струмяни; имот № 002010 – ливада на насл. на Андон Харалампиев Мънев и 

др., описан в Акт за общинска собственост № 1065/24.02.2014 г. 

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

размер на 3 569,00 лв. / три хиляди петстотин шестдесет и девет лева/ за начална 

тръжна цена. 

        3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичен търг за продажба, 

съгласно Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник 

 

Решение № 497 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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.54а, ал.1 от Наредбата за ред за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 9 – за; 0 – 

против; 1- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 004018 (нула, нула 

четири хиляди и осемнадесет) с площ от 2,000 дка (два декара), шеста категория, с 

начин на трайно ползване „нива” находящ се в местността „Подината”, землището 

на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

004017 – нива на насл. на Руменка Георгиев Томовска; имот № 004019 – нива на 

Община Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

570/23.05.2006 г. 

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

размер на  1 400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева) за начална тръжна цена. 

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

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 

Решение № 498 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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.54а, ал.1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 9 – за; 0 – 

против; 1- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 004019 (нула, нула 

четири хиляди и деветнадесет) с площ от 6,006 дка (шест декара и шест кв. м.), шеста 

категория, с начин на трайно ползване „нива” находящ се в местността „Подината”, 

землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 004017 – нива на насл. на Руменка Георгиев Томовска; имот № 004024 

– нива на Костадин Тасков Филипов и др., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 569/23.05.2006 г. 

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

размер на  4 228,00 лв. (четири хиляди двеста двадесет и осем лева) за начална тръжна 

цена. 

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

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 

 

Решение № 499 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ с 9 – за; 0 – против; 1- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

063011 (нула, шестдесет и три хиляди и единадесет) с площ от 3,680 дка (три декара 



шестотин и осемдесет кв. м.), девета категория, находящ се в местността „Селище”, 

землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, при граници и съседи съгласно скица 

– проект № К02147/17.04.2014 г.: имот № 063012 – пасище, мера на Община Струмяни; 

имот № 063007 – ливада на Община Струмяни; имот № 000117 – полски път на община 

Струмяни от пасище, мера в ливада. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване на имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на възстановената 

собственост. 

 

Решение № 500 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Изменя Решения № 439 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот 039001 (нула, тридесет и девет хиляди и едно) с площ от 

70,506 дка (седемдесет декара петстотин и шест кв. м.), шеста категория, с начин на 

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

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

039006 – пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 039005 – нива на насл. на 

Илия Ангелов Льондов и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

800/29.03.2011 год. Съгласно скица № К02090/31.01.2014 година  върху имота има 

следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона 

за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление. 

  - Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

705,06 лв.(седемстотин и пет лева и шест ст.) за една стопанска година. 
             2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 501 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г. 

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  



Общински съвет Струмяни реши:  

Изменя Решения № 440 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 043011 (нула, четиридесет и три хиляди и единадесет) с 

площ от 6,551 дка (шест декара и петстотин петдесет и и един кв. м.), шеста категория, 

с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Калъчовец“, землището 

на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: 043001 

– нива на Иван Костадинов Иванов; имот № 043002 – нива на насл. на Тома Томов 

Гълъбов и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 816/16.05.2011 год. 

Съгласно скица № К02079/20.01.2014 година, върху имота има следните ограничения: 

Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното 

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

защитената зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

65,51 лв.(шестдесет и пет лева и петдесет и една ст.) за една стопанска година. 

          2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 
Решение № 502 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Изменя Решения № 441 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 066019 (нула, шестдесет и шест хиляди и деветнадесети) с 

площ от 25,403 дка (двадесет и пет декара четиристотин и три кв. м.), шеста категория, 

с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Валоги“, землището на 

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

066017 – нива на насл. на Стоянка Стоянова Манчева; имот № 066016 – нива на Атанас 

Костадинов Котев и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

869/23.05.2012 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

254,03 лв.(двеста петдесет и четири лева и три ст.) за една стопанска година. 



         2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 

 

Решение № 503 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Изменя Решения № 442 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 040024 (нула, четиридесет хиляди и двадесет и четири) с 

площ от 4,631 дка (четири декара шестотин тридесет и един кв. м.), седма категория, с 

начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността „Бабище“, землището на 

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

040189 – нива на насл. на Кръстьо Димитров Хросинков; имот № 040120 – нива на 

насл. на Атанас Димитров Начев и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

1045/29.01.2014 год. Съгласно скица № К02078/20.01.2014 година, върху имота има 

следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона 

за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

46,31 лв.(четиридесет и шест лева и тридесет и една ст.) за една стопанска година. 

         2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 504 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Изменя Решения № 443 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 



Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 152010 (сто петдесет и две хиляди, нула десет) с площ от 

12,676 дка /дванадесет декара шестотин седемдесет и шест кв. м.), шеста категория, с 

начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Валоги“, землището на 

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

152009 – нива на община Струмяни; имот № 152022 – нива на насл. на Алекса Христов 

Темелков и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1046/29.01.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

126,76 лв.(сто двадесет и шест лева и седемдесет и шест ст.) за една стопанска 

година. 

       2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 505 

От  заседание на ОбС, проведено на 30.04.2014г.  

 

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; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Изменя Решения № 444 от Протокол № 33 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.02.2014г. в частта „за срок от пет стопански години” се изменя 

 „за срок от десет стопански години” и решението придобива следния вид: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 152009 (сто петдесет и две хиляди, нула, нула девет) с площ 

от 7,682 дка (седем декара шестотин осемдесет и два кв. м.), шеста категория, с начин 

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

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

152005 – полски път на Община Струмяни; имот № 152008 – нива на насл. на Димитър 

Вангелов Коюмджиев и др.,  описан в Акт за частна общинска собственост № 

1047/29.01.2014 год. вписан в Службата по вписванията на 18.12.2013 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

76,82 лв.(седемдесет и шест лева и осемдесет и две ст.) за една стопанска година. 

       2. 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 договор за аренда със спечелилият участник. 

 

 

 
 

 


