
ПРОТОКОЛ №29 

 
Решение № 347 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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

общинската собственост, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2013 година, както следва: 

1. В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ. 

В точка Д. Описание на имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона 

за общинската собственост на земя – частна общинска собственост на 

собственика на законно построената върху нея сграда, при заявен интерес и 

наличие на необходимите документи, доказващи законността на сградата да се 

добавят следните имоти: 

В частта село Струмяни да се добави: 

- УПИ ІІІ в квартал 23А с площ от 247 кв. м. 

В частта село Микрево да се добавят: 

- УПИ ХІІ с пл. № 1121 в квартал 56 с площ от 350,30 кв. м. 

- УПИ VІ в квартал 19 с площ от 534 кв. м. 

- УПИ VІІІ с пл. № 634 в квартал 15 с площ от 354 кв. м. 

- УПИ ІІІ с пл. № 1066 в квартал 52 с площ от 626,40 кв. м. 

- ПИ ХІІ с пл. № 1120 в кв. 56 с площ от 85,50 кв. м. 

 

Решение № 348 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 54б, ал. 1 и ал. 2 от   Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 – за; 0 – 

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

1. Одобрява експертна оценка изготвена от независим оценител в размер на 1 710 

лв. (хиляда седемстотин и десет лева) за продажба на застроен УПИ ХІІ (дванадесети) 

с пл. № 1121 /хиляда сто двадесет и едно/  с площ от 350,30 кв. м. (триста и петдесет 

кв. м. и тридесет кв. см. кв.), находящ се в квартал 56 (петдесет и шест) по 

регулационния план на село Микрево, община Струмяни – представляващ частна 

общинска собственост, върху който има законно построена жилищна сграда, съгласно 

Разрешение за строеж № 25 от 14.05.1990 год., доказващо законността на жилищната 

сграда в полза на Васил Николов Узунов с ЕГН………….. и адрес: село Микрево, 

улица „Панайот Волов” № 2, община Струмяни, област Благоевград. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни, след което да издаде Заповед и сключи Договор за покупко - продажба със  

Васил Николов Узунов. 

 

 

 



Решение № 349 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във 

връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, с 10 – за; 0 – 

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

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

001178 (нула, нула, хиляда сто седемдесет и осем) с площ от 15,151 дка (петнадесет 

декара сто петдесет и един кв. м.), девета категория, находящ се в местността 

„Валого”, землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, при граници и съседи 

съгласно скица № Ф00210/21.10.2013 г. с проектно предназначение.: имот № 000024 – 

път ІV клас на Община Струмяни; имот № 001179 – пасище с храсти на Община 

Струмяни; имот № 001052 – полски път на община Струмяни и др. от пасище с храсти 

в друга селскостопанска територия. 

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. 

 3. Обявява описаният имот в точка 1 от Решението да премине от публична в 

частна общинска собственост. 

 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-552/14.11.2013г. на Областния 

управител гр. Благоевград. 

 

 

Решение № 350 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

 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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

аренда за срок от десет стопански години на Поземлен имот № 022002 (нула, 

двадесет и две хиляди и две) с площ от 20,283 дка (двадесет декара двеста осемдесет и 

три кв. м.), с начин на трайно ползване „нива”, VІІ /седма/ категория, при неполивни 

условия, находящ се в местността „Гладно поле”, землището на село Илинденци, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 000051 – жилищна територия на  

Струмяни, имот № 022011 – нива на Методи Илиев Филатов, имот № 022003 – нива на 

насл. на Янаки Андонов Самарджиев, имот № 022021 – полски път на Община 

Струмяни, имот № 022001 – нива на Димитър Петров Анастасов, описан  в Акт за 

частна общинска собственост № 824/14.07.2011 година.  

2. Определя начална тръжна аренда цена в размер на 10,00 (десет) лв./дка за 

година, или общо 202,83 лв.( двеста и два лева и осемдесет и три ст.)  за една стопанска 

година, съгласно чл. 50, т. 15 от  Наредбата за определянето и администрирането на 



местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни.(Приложение № 

4 към чл. 50: административно-правни и общинска собственост). 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичния търг с тайно 

наддаване  за аренда и подпише Договор със спечелилият участник. 

Решение № 351 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

008070 Х Грамадливец 13,860 нива 55,44 лв. 6 988 

25.09.2013г 

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 № 352 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползва

не 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

008077 Х Грамадливец 20,737 нива 82,95 лв. 6 989 

25.09.2013г 

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 № 352 



От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
Общински съвет Струмяни реши: 

2. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен 

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползва

не 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

008077 Х Грамадливец 20,737 нива 82,95 лв. 6 989 

25.09.2013г 

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 № 353 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

009106 Х Ширината 171,872 ливада  687,49 лв 6 990 

25.09.2013г 

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 № 354 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 



№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

008074 Х Грамадливец 31,735 ливада 126,94 лв. 6 991 

25.09.2013г 

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 № 355 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

012079 Х Лещината 14,190 нива 56,76 лв. 6 992 

26.09.2013г 

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 № 356 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 



№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

008109 Х Ширината 30,583 ливада 122,33 лв. 6 993 

26.09.2013г 

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 № 357 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

013057 Х Драшан 5,197 нива 20,79 лв. 6 994 

26.09.2013г 

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 № 358 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 



№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

007046 Х Бричако 26,080 ливада 104,32 6 995 

26.09.2013г 

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 № 359 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

007038 Х Бричако 74,204 ливада 296,82 6 996 

27.09.2013г 

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 № 360 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 



№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

013055 Х Драшан 30,849 ливада 123,40 6 997 

27.09.2013г 

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 № 361 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали 

се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

търг с тайно наддаване следния имот – частна общинска собственост, а именно: 
№  

Землище 

№  

на 

имота 

Категори

я на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаване 

/стопански

-години/ 

 

АЧОС 

1 Добри 

Лаки 

007035 Х Бричако 89,430 ливада 357,72 6 998 

27.09.2013г 

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 № 362 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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 ,  11 – 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 Димитър Христов Стоев бивш жител на село Илинденци, 

община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

   Имот № 133037 /сто тридесет и три, нула тридесет и седем/ с площ от 5,237 дка 

/пет декара двеста тридесет и седем кв.м./, находящ се в местността „Пушовец”, 

представляващ нива, VІ /шеста/ категория, находящ се в землището на село 

Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф01881/09.08.2013 г.: имот № 133036 – нива на Владимир Ангелов 

Гошев, имот № 133041 – полски път на Община Струмяни; имот № 133038 – нива на 

насл. на Илия Кръстев Копрев и др. 

 

Решение № 363 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание 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.,  
Общински съвет  Струмяни реши :  

Приема актуализираните списъци на пътуващите служители и работници в ДВХПР с. 

Раздол, Защитени жилища с. Раздол, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево и 

ОДЗ „Патиланци” с. Микрево. 

 І. Да се разгледа и приеме актуализирания списък на пътуващи служители и работници 

в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево и им се изплатят превозните разноски на 

85 на сто. 

Приложение – справка № 1 

ІІ. Да се разгледа и приеме актуализирания списък на пътуващи служители и работници 

в ОДЗ „Патиланци” с. Микрево и им се изплатят превозните разноски на 85 на сто. 

Приложение – справка № 2 

ІІІ. Да се разгледа и приеме актуализирания списък на пътуващи служители и 

работници в ДВХПР с. Раздол и им се изплатят превозните разноски на 100 на сто. 

Приложение – справка № 3 

ІV. Да се разгледа и приеме актуализирания списък на пътуващи служители и 

работници в Защитени жилища с. Раздол и им се изплатят превозните разноски на 100 

на сто. 

Приложение – справка № 4 

Приложение №1 към Решение №363 

 

СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, община Струмяни 

 

СПИСЪК 
 

на пътуващите учители в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, както следва: 

I. Маршрут на пътуването – Сандански – Микрево и обратно за учебната 

2013/2014 година: 

1. Симо Йосифов Паров  - старши  учител в прогимназиален етап – ЕГН…………. от гр. 

Сандански – 5 дни в седмицата. 

2. Илия Ангелов Ангелов - старши възпитател в начален етап – ЕГН ………… от гр. 

Сандански – 5 дни в седмицата. 



3. Весела Иванова Тасева – старши учител по география – ЕГН………… от гр. 

Сандански – 5 дни в седмицата. 

4. Петър Аспарухов Христов – старши учител по английски език V-VIII клас – ЕГН 

…….. от гр. Сандански – 5 дни в седмицата. 

5. Хубавена Борисова Атанасова - старши учител по английски език I- IV клас – ЕГН 

………….. от гр. Сандански – 5 дни в седмицата. 

6. Димитър Илиев Котев – учител по музика – ЕГН ………….. от гр. Сандански – 5 дни 

в седмицата. 

7. София Костадинова Пенева – старши учител в начален етап – ЕГН …………. от гр. 

Сандански – 5 дни в седмицата. 

8. Елена Иванова Митрева – пом. директор по учебна дейност – ЕГН…………. от гр. 

Сандански – 5 дни в седмицата. 

II. Маршрут на пътуването – с. Струма – Микрево и обратно за учебната 2013/2014 

година: 

1. Александър Асенов Щърбев – възпитател – ЕГН ………… от с. Струма – 5 дни в 

седмицата 

Приложение №2 към Решение №363 

 

ОДЗ „Патиланци” с. Микрево, община Струмяни 

 

СПИСЪК 
 

на пътуващите учители в ОДЗ „Патиланци” с. Микрево,, както следва: 

I. Маршрут на пътуването – Сандански – Микрево и обратно за учебната 

2013/2014 година: 

1. Катя Иванова Янкова  

2. Николина Георгиева Ставрева 

3. Елена Кирилова Митова 

4. Светла Петрова Илиева  

5. Надка Димитрова Димитрова 

II. Маршрут на пътуването – с. Струма – Микрево и обратно за учебната 2013/2014 

година: 

1. Нина Славчева Патронска 

2. Катя Герасимова Яневска 

III. Маршрут на пътуването – с. Градешница – Микрево и обратно за учебната 

2013/2014  

1. Таня Георгиева Господинова 

 

Приложение №3 към Решение №363 

 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА С. РАЗДОЛ, 

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

СПИСЪК 

на служителите и работници в ДВХПР с. Раздол пътуващи от гр. Сандански, с. 

Микрево и с. Драката: 

1.Елена Серафимова Цолева – директор 

2. Керана Атанасова Стойкова – счетоводител 

3. Надка Благоева Ичова – счетоводител 

4. Снежана Василева Пендуркова – домакин 

5. Иван Давитков Костадинов – рехабилитатор  



6. Исмаил Феритов Сюлейманов – психолог 

7. Росица Радославова Траянова – старши мед. сестра   

8. Величка Борисова Дончева – мед.сестра 

9. Лидия Илиева Панова – медицинска сестра 

10. Димитринка Кирилова Илиева – медицинска сестра 

11. Валентина Миланова Чиликова – соц. Работник 

12. Мария Георгиева Парангелска – трудотерапевт  

13. Татяна Иванова Боева – трудотерапевт 

14. Светла Николова Митрева – трудотерапевт 

15. Адриана Благоева Солакова – лекар 

16. Страхил Борисов Богоев – ел.техник 

17. Страхил Крумов Кирянов – общ.работник 

18. Христо Николов Панчев – шофьор 

19. Гина Благоева Пендуркова – санитар 

20. Дюлбера Лазарова Муткова – санитар 

21. Мая Иванова Гранчарова – хигиенист 

 

Приложение №4 към Решение №363 

 

 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА С. РАЗДОЛ, 

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

 

СПИСЪК 

 

на служителите и работници в ЗЖХУИ и ЗЖЛПР, с. Раздол 

 

1. Костадин Николов Котев – социален работник – с. Илинденци 

2. Цветанка Стефанова Димитрова – медицинска сестра – с. Микрево 

3. Маргарита Ангелова Аталъкова – трудотерапевт – с. Струмяни 

4. Павлина Василева Йовева – трудотерапевт – с. Микрево 

5. Галина Георгиева Янева – управител – с. Микрево 

6. Марияна Кирилова Вълкова – социален работник с. Микрево 

7. Евелина Илиева Петрова – психолог – гр. Сандански 

 
Решение № 364 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 10в, ал.1 и 

ал.198г, т.4 от Закона за водите /ЗВ/ , с 9 –за; 0 – против; и 1- въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Упълномощава Кмета на община Струмяни – Емил Димитров Илиев, за свикване на 

Общо събрание на  дружеството  „ВиК – Стримон” ООД с. Микрево, общ. Струмяни, 

на което като представител на Публично - общинският дял да приеме така предложения 

„Регионален генерален план на водоснабдяването и канализацията за обособената 

територия на „ВиК – Стримон” ООД с. Микрево, община Струмяни, област 

Благоевград”.  

 
 



Решение № 365 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  

 
На основани чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с указанията на ДКЕВР гр. 

София 
Общински съвет Струмяни  реши: 

Приема „Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК- Стримон” ООД с. Микрево, 

общ. Струмяни за периода 2014 – 2018 година. 

Решение № 366 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се; 
Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000 

/хиляда/ лв. на Методи Юлиев Тушев за Мартин Славчев Димитров от ДЮШ 

„Малешево 1940” с. Микрево, община Струмяни. 

 
Решение № 367 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

200/двеста/ лв. на Христо Максимов Илиев от с. Микрево, община Струмяни. 

 

Решение № 368 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 150 

/сто и петдесет/лв. на Александър Методиев Георгиев от с. Добри Лаки, община 

Струмяни. 

 

Решение № 369 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

200/двеста/ лв. на Атанас Сашев Атанасов от с. Микрево, община Струмяни. 

 

Решение № 370 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

400/четиристотин/ лв. на Георги Борисов Стойков от с. Добри Лаки, община Струмяни. 



 
Решение № 371 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 17, ал.1, т.10 и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 

от Закона за съдебната власт, чл.6, ал.1 от Наредба №1 от 03.02.2011г. за съдебните 

заседатели на Висшия съдебен съд, с ,  11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Определя за съдебни заседатели лицата: 

Людмила Методиева Маникатова – с. Микрево, ЕГН: ……………… 

Анита Василева Митрева – с. Микрево, ЕГН: …………….. 

 

Решение № 372 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали се;  
 Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните изменения в Решение № 181 от Протокол №19/27.12.2012 год., а 

именно: 

т.2. Придобива следния вид: 

        2. Общински съвет – Струмяни взема решение за създаване на Обществена 

колекция от културни ценности към Общинска администрация   – Струмяни, съгласно 

на Наредба Н- 9 и регистрирането на обществената колекция е правоприемник на 

Музейна сбирка – Струмяни и запазването на нейния тематичен обхват и колекция 

движими културни ценности, както и предмети и образци, които не са движими 

културни ценности. 

т.4. Придобива следния вид: 

        4. Общинска администрация– Струмяни ще обезпечи необходимите финансови 

средства за финансирането на дейността на обществената колекция. 

 

Решение № 373 

От  заседание на ОбС, проведено на 31.10.2013г.  

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

общинската собственост, с 10 – за; 0 – против; 1 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя Решение № 182 от Протокол 19 /27.12.2012 година на Общински съвет 

Струмяни. 

 

 


