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ПРОТОКОЛ № 11 
 

Решение № 102 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.05.2016г. 

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 ползването 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 

ползването на земеделските земи, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0 : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот 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:  

Атанас Георгиев Ханджийски, жител на село Микрево община Струмяни, 

област Благоевград – да бъде настанен в следният имот: 

 - Имот № 008042 /нула, нула осем хиляди и четиридесет и две/ с площ от 1,972 

дка /един декар деветстотин седемдесет и два кв. м./, находящ се в местността 

„Баругата“ с начин на трайно ползване „овощна градина“, десета категория, 

находящ се в землището на село Гореме с ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, при 

граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00518/03.09.2015 г., заверена на 

06.04.2016 г.; имот № 008044 – нива на насл. на Костадин Алексиев Ханджийски; имот 

№ 008041 – канал на Община Струмяни; имот № 000005 – полски път на Община 

Струмяни, описан в Акт за частна общинска собственост № 1305/29.03.2016 г. 

 

 

 

Решение № 103 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.05.2016г. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.8 от Наредба 

№ 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закон за 

устройство на териториите, Закон за ветеринарно-медицинската дейност, Закон за 

защита на животните и Закон за опазване на околната среда, с 13 – за ; против – 0 ;  

възд.се – 0: 

 

Общински съвет Струмяни: 

Приема „ Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на 

община Струмяни“. 
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Решение № 104 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.05.2016г. 

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 № 39/76 от 03.08.1992 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Спас 

Стоянов Брашнарски, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2  т. 1 от ПЗР на 

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Спас Стоянов Брашнарски, бивш жител на село Седелец, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти, а 

именно: 

 - Имот № 001181 /нула, нула хиляда сто осемдесет и един/ с площ от 0,859 дка 

/осемстотин петдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Селището“ с начин на 

трайно ползване „овощна градина“, девета категория, находящ се в землището на 

село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00377/04.05.2016 г., имот № 001180 – друга селскостопанска 

територия на Община Струмяни; имот № 001191 – друга селскостопанска територия на 

„БОДИНА - 13“ ООД и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

1288/15.02.2016 г. 

 - Имот № 001182 /нула, нула хиляда сто осемдесет и два/ с площ от 8,457 дка 

/осем декара четиристотин петдесет и седем кв. м./, находящ се в местността 

„Селището“ с начин на трайно ползване „овощна градина“, девета категория, 

находящ се в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при 

граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00376/04.05.2016 г., имот № 001180 – 

друга селскостопанска територия на Община Струмяни; имот № 001104 – пасище, мера 

на насл. на Георги Стоянов Митрев и др., описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 1287/15.02.2016 г. 

 - Имот № 003060 /нула, нула три хиляди и шестдесет/ с площ от 15,996 дка 

/петнадесет декара деветстотин деветдесет и шест кв. м./, находящ се в местността 

„Данчовец“ с начин на трайно ползване „ливада“, девета категория, находящ се в 

землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00374/04.05.2016 г., имот № 003058 – ливада на 

Община Струмяни; имот № 003057 – залесена територии на насл. на Спас Стоянов 

Брашнарски и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1285/15.02.2016 г. 

 - Имот № 003058 /нула, нула три хиляди и петдесет и осем/ с площ от 4,897 дка 

/четири декара осемстотин деветдесет и седем кв. м./, находящ се в местността 

„Пищалковец“ с начин на трайно ползване „ливада“, девета категория, находящ се в 

землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00375/04.05.2016 г., имот № 003060 – ливада на 

Община Струмяни; имот № 003011 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

Струмяни“ и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1284/15.02.2016 г. 
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Решение № 105 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.05.2016г. 

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 № 513 от 02.11.1992 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Димитър 

Георгиев Малчев, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2  т. 1 от ПЗР на 

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Димитър Георгиев Малчев, бивш жител на село Цапарево, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти, а 

именно: 

 1. Имот № 019069 /нула, деветнадесет хиляди и шестдесет и девет/ с площ от 

2,532 дка /два декара петстотин тридесет и два кв. м./, находящ се в местността 

„Попова нива“ с начин на трайно ползване „нива“, десета категория, находящ се в 

землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00861/05.09.2012 г., заверена на 10.05.2016 г. от 

ОСЗ – Струмяни: имот № 019088 – иглолистна гора на насл. на Димитър Георгиев 

Малчев; имот № 019069 – полски път на Община Струмяни, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1261/13.10.2015 г. 

 2. Имот № 019039 /нула, деветнадесет хиляди и тридесет и девет/ с площ от 

5,715 дка /пет декара седемстотин и петнадесет кв. м./, находящ се в местността 

„Попова нива“ с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, девета категория, в 

землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, от които 5,120 дка 

са иглолистна гора и попадат в отдел/подотдел 116/у1, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00898/20.01.2014 г., заверена на 10.05.2016 г. от ОСЗ – Струмяни: 

имот № 019068 – полски път на Община Струмяни; имот № 019043 залесена територия 

на ЮЗДП ДП ТП „ДТГС Струмяни“ и др., описан в Акт за публична общинска 

собственост № 1278/27.11.2015 г. 

 

 

 

 

Решение № 106 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 26.05.2016г. 

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. 26, ал. 1 т. 2 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 17 

от Договора за учредено право на ползване върху земя от общинския поземлен 

фонд № ДГ – 30/13.03.2013 г  и молба с вх. 90 00-503/09.03.2016 година от Емилия 

Кирилова Митрева, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  : 

 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Дава съгласие да се удължи правото на ползване с още 3 години за имот № 

006027/нула, нула шест хиляди и двадесет и седем/ с площ от 9,589 дка /девет хиляди 

петстотин осемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Тополата“, землището на 

село Клепало, община Струмяни и упълномощава Кмета на общината да сключи анекс  

към Договора за учредено право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд 

№ ДГ – 30/13.03.2013 г. при същите права и задължения с Емилия Кирилова Митрева с 

адрес: град Кресна, улица Македония № 118, община Кресна, област Благоевград.  

 


