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ПРОТОКОЛ № 38 
 

Решение № 338 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 год. 

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

общинската собственост, с 10– 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 2018 година, както следва: 

В част IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА  ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.  

В ТОЧКА Б. ОПИСАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ „НИВИ“ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА ПО ПРОЦЕДУРА 

в землището на село Гореме да се добави следния имот: 

- Имот № 013036, местността „Кулите“, IХ категория с площ от 5,713дка 

 

             

Решение № 339 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.22, ал.3 от Закон за противодействие 

на тероризма, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Отменя „ План за противодействие на тероризма на територията на община 

Струмяни“, приет с Решение №54 по Протокол №6/19.02.2016 година. 

2.Приема нов „ План за противодействие на тероризма на територията на община 

Струмяни“. 

 

 

Решение № 340 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с 10 – за ; против 

– 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

 Разкрива социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция с. 

Струмяни с капацитет 15 потребителя (защото в плана за 2019г. е заложено 15 
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потребителя) и численост на персонала 7 щатни бройки, като държавна делегирана 

дейност, считано от 01.12.2018г. 

Услугата ще се предоставя в с. Струмяни, община Струмяни ул. Будител №3, в 

сграда публична общинска собственост – Акт за собственост №769/20.10.201 година . 

   

 

 

Решение № 341 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 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. 54, ал. 1 и ал. 2  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 – 0  

ОбС: 

 

1. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез публичен търг 

с тайно наддаване за срок от петнадесет стопански години следният имот: 

Имот № 003052 (нула, нула, три, нула, пет, две) с площ от 19,262 дка 

(деветнадесет декара двеста шестдесет и два кв. м.), девета категория, с начин на 

трайно ползване „друга селскостопанска територия”, находящ се в местността 

„Рачов кръст“, землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 003033 – полски път на общинска Струмяни; имот № 003050 

– друга селскостопанска територия на насл. на Иван Петров Укев и др., описан в АЧОС 

№ № 1419/05.04.2018 г., вписан в Службата по вписвания: Вх. 850/Дв. вх. 

847/27.04.2018 г., акт № 137, т. 3, н.д. 526, п. и. 35701. 

 Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 77,04 лв. 

(седемдесет и седем лева и четири 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 спечелилия участник.   

 

 

 

 

Решение № 342 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 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 : 
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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 № 023003 (нула, 

две, три, нула, нула, три) 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 Исидор Вангелов Илиев; 

имот № 023011 – полски път на община Струмяни; имот № 023016 – складов терен на 

„ЧЕРКЕЗОВ“ООД; имот № 023004 – складов терен на Ивайло Любенов Черкезов, 

съгласно скица – проект  № Ф03302/20.04.2018 г., с проектен начин на трайно ползване 

от „полски път“ – публична общинска в „изоставена нива“- публична общинска 

собственост.  

 

 

 

 

 

 

 

Решение № 343 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 31.05.2018 год. 

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

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС : 

Общински съвет Струмяни реши: 

Допълва в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година на Общински съвет 

Струмяни, както следва: 

В Приложение № 1. Имоти с начин на трайно ползване „ниви“ в част ХVІІ. 

Землище на село Гореме се добавя следният имот: 

     - Имот № 013036, местността „Кулите“, IХ категория с площ от 5,713 дка. 

 

 

 

 


