
ПРОТОКОЛ №24 
Решение № 293 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г 
 
На основание чл. 21, ал. 1, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал. 5 от  Закона 
за защита на животните/ЗЗЖ/ и Предписание № 9/09.11.2012 г. от Официалния 
ветеринарен лекар на община Струмяни, с 7 – за; 0 – против; 1 – въздържа се;,  

Общински съвет Струмяни  реши: 
     1. Отменя Решение № 28 от Протокол № 4 от 25.01.2008 г. с което е приета „Наредба 
за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община 
Струмяни”  
   2. Приема „Наредба за притежаване и стопанисване на кучета и овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни” 
 

Решение № 294 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, с 8 – за; 0 – против; 0 – въздържа ли се; 

Общински съвет Струмяни реши: 
 Променя наименованието на разпределените разходи по обекти в Позиция 3 от 

Справка Приложение № 10 към Решение № 211 от Протокол № 20 от 28.02.2013г. както 
следва :  

„3. Основен ремонт черни пътища общинска собственост”  
Да се чете :  
„3. Основен ремонт на пътища - BLG2314 / ІІІ – 1082, Кресна – Микрево / - 

Каменица – Кърпелево – Цапарево / ІІІ – 1008 /; BLG2315 / BLG2244, Игралище – 
Добри лаки / - Махалата – Седелец; BLG3311 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - 
Велюшец; BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – Раздол / - Горна Рибница; BLG3313 / ІІІ – 
1008, Микрево – Раздол / - Колибите;   

 
Решение № 295 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 
2013 г.  / обн., ДВ. бр.102 / 21.12.2012 г. /,  ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2013 г. /  обн., ДВ. бр.6 / 
22.01.2013 г. /, Писмо на МФ № ФО - 1 / 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета на 
Общината, с 7 – за: 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема корекцията по приходната и разходната част на бюджета на община Струмяни 
за 2013г. както следва: 
І. Да се извърши прехвърляне на средства в приходната част на бюджета по § 95-01 – 
Общинска отговорност в § 95-01 – Държавна отговорност съгласно приложение – 
справка № 1. 
ІІ . Да се извърши прехвърляне на средства в разходната част на бюджета от дейност 
„Дом за възрастни хора с психични разстройства” – дофинансиране /общинска 
отговорност/ в дейност „Дом за възрастни хора с психични разстройства” – държавна 
отговорност съгласно приложение - справка № 2. 
 



Решение № 296 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 
2013 г.  / обн., ДВ. бр.102 / 21.12.2012 г. /,  ПМС № 1 / 09.01.2013 г. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2013 г. /  обн., ДВ. бр.6 / 
22.01.2013 г. /, Писмо на МФ № ФО - 1 / 21.01.2013 г. по съставянето на бюджета на 
Общината, с 7 – за: 0 – против; 0 – въздържали се 
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема план-график за обслужване на просрочените задължения за 2013 г. на община 
Струмяни  
 

Решение № 297 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
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 5 – за 0 – 
против; 3 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема направеното предложение от г-н Николай Николов, за продажба на имот 
№014022, находящ се в местността „Чуките” в землището на с. Цапарево – на стойност 
1200 лв.  
 

Решение № 298 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
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 6 – за 0 – 
против; 2 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема направеното предложение  за продажба на имот №014022, находящ се в 
местността „Чуките” в землището на с. Цапарево. 
 

Решение № 299 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
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 5 – за 1 – 
против; 2 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема направеното предложение от г-н Стоянов за продажба на имот №007008, 
находящ се в местността „Горно поле” в землището на с. Горна Крушица – на стойност 
1200 лв. 

Решение № 300 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 



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 6 – за 0 – 
против; 2 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема направеното предложение  за продажба на имот №007008, находящ се в 
местността „Горно поле” в землището на с. Горна Крушица 
 

Решение № 301 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
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 6 – за 0 – 
против; 2 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема направеното предложение  за продажба на имот №114038, находящ се в 
местността „Връшник” в землището на с. Илинденци; 
 

Решение № 302 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
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 7 – за; 0 – против; 1 – въздържали 
се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
     Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от десет стопански години, поземлен имот № 016005 (нула, шестнадесет 
хиляди и пет) с площ от 3,919 дка (три декара деветстотин и деветнадесет кв. м.), 
шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 
„Валтата”, землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, при 
граници и съседи: имот № 016004 – нива на насл. на Елена Костадинова Стоилов; имот 
№ 016007 – полски път на община Струмяни; имот № 016006 – нива на насл. на 
Костадин Митрев Петров и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 
972/07.06.2013 год., видно от скица № К00319/31.05.2013 година, върху имота има 
следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, 
ал. 1, т. 3 и т. 4 от 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 за година в размер на 10,00 лв. (десет 
лева) лв./дка, или общо за целият имот в размер на 39,19 лв.( тридесет и девет лева 
и деветнадесет ст.) за една стопанска година. 

 
Решение № 303 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 



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 7 – за; 0 – против; 1 –въздържали 
се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
     Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от десет стопански години, Поземлен имот № 016024 (нула, шестнадесет хиляди и двадесет и 
четри) с площ от 1,885 дка (един декар осемстотин и осемдесет и пет кв. м.), шеста категория, 
с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Валтата”, землището на село 
Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 016025 – 
нива на насл. на Стефан Ангелов Божинов; имот № 016007 – полски път на община Струмяни; 
имот № 016023 – нива на Борис Стоилов Митрев и др., описан в Акт за частна общинска 
собственост № 971/07.06.2013 год., видно от скица № К00318/31.05.2013 година, върху имота 
има следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 
1, т. 3 и т. 4 от 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 за година в размер на 10,00 (десет) лв./дка, 
или общо за целият имот в размер на 18,85 лв.(осемнадесет лв. и осемдесет и пет ст.) за 
една стопанска година. 

3. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на Общината да организира и проведе 
публичния търг с тайно наддаване за аренда и подпише Договори със спечелилите участници. 
 

Решение № 304 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, с 6 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема предложението за делба на земеделски имот № 001150 – общинска 
собственост с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, девета категория, находящ 
се в местността „Валого” землището на село Седелец. 
 

Решение № 305 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 3 – за; 2 – против; 3 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 
Не приема предложение на г-н Укев за отпускане на 3500 лв. на НЧ „Братя Миладинови 
-1936” с. Микрево 
 

Решение № 306 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.06.2013г.  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 1 – за; 0 – против; 7 – въздържали се;  
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Не удовлетворява молба на наематели на временни търговски обекти на територията на 
община Струмяни;  
 


