
ПРОТОКОЛ №43 

 
Решение № 631 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация , с 9– за; 0 – против; 0 – въздържал се; 
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема включване на община Струмяни като член в Сдружението на хотелиерите, 

ресторантьорите и туроператорите /СХРТ/ с членски внос в размер на 5 

 

 
Решение № 632 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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, 7 – за; 0 – 

против; 2 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ имот № 024017 (нула, двадесет и четири 

хиляди и седемнадесет) с площ от 0,742 дка (седемстотин четиридесет и два кв. м.), 

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

„Гарата”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 024007 – нива на Солунка Георгиева Мешева; имот № 

024006 – строителни материали на „ШАНС – 2002“ ООД; имот № 024023 – полски път 

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

1143/03.10.2014 г., вписан в Службата по вписвания: Вх. 2183/08.10.2014 год., Дв. вх. 

2163/08.10.2014 г., акт 108, том 8, н.д. 1461, и.п. 24702. 

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

размер на  1814 лв. (хиляда осемстотин и четиринадесет 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 № 633 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о и чл. 37п, във връзка с чл. 25, 

ал. 1 от  Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и чл. 50, т. 16 

от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, 9 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни: 

1. Одобрява Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери  в 

община Струмяни за  2015 година. 

2. Одобрява списък с площта в декари на общинските пасища, мери и пасища с 

храсти, разпределени по землища  за 2015година, съгласно Приложение № 1; 

3. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и пасища с храсти 

за общо ползване: 



      3.1 С приоритет от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, които са 

подали молби до 31.03.2015 год. ( включително) в деловодството на ОбА Струмяни, 

при необходим минимум площ за всеки вид животни по Национален стандарт 4.1., 

както следва: 

 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ над 24 

месеца – 0,5 ха. 

 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ на възраст 

от 8 до 24 месеца – 0,2 ха. 

 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ на възраст 

от 2 до 8 месеца – 0,1 ха. 

 - За отглеждане на едно животно от рода на дребен рогат добитък /ДРД/ - 0,05 

ха. 

 - За отглеждане на едно животно от рода на еднокопитните – 0,5 ха. 

       3.2. След горепосочения период т. 3.1. и на лица, които са поели да ги подържат в 

добро земеделско и екологично състояние. 

 4. Одобрява такса за пасища, мери -  1,50 лв./дка/ годишно, съгласно чл. 50, т. 16 

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). 

 5.Общински съвет Струмяни определя следните правила за предоставяне  под 

наем и ползване на общинските мерите и пасища на територията на община Струмяни 

за 2015 година.   

 5.1. Задължения на Общината: 

 - Да предостави мери и пасища за ползване на желаещите земеделски стопани 

или техните сдружения, собственици на регистрираните във ветеринарната служба 

селскостопански животни или на лица, които са поели задължение да ги подържат в 

добро земеделско и екологично състояние. 

 - Да контролира спазването на задълженията на наемателите ползващи 

общински пасища и мери. 

 - Да не се предоставят общински пасища и мери на ползватели, които са 

системни нарушители – не са коректни платци, имат съставени актове от местната 

власт за нанесени щети на селскостопанска продукция на граждани за преходната 

година и не спазват условията по разрешителните им за паша. 

5.2.Задължения на ползвателите: 

  - При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват и Условията за    

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните 

стандарти, одобрени и определени със ЗАПОВЕД № РД 09-990/23.12.2009 година на 

Министъра на земеделието и храните 

- Да заплатят наемната цена за ползването на мерите и пасищата при сключване 

на договора. 

-  Да подържат мерите и пасищата в добро екологично и земеделско състояние. 

- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди  

-  Да не допускат замърсяване на пасищата и мерите от камъни, храсти и битови 

отпадъци; 

-  Да спазват противопожарни правила. 

-  Да не ги разорават и заграждат. 

-  Да не променят начина на трайно ползване на пасищата и мерите, да ги 

ползват по предназначение. 

 6. Упълномощава Кмета на община Струмяни да сключи с земеделските стопани 

договорите за отдаване под наем на пасищата и мерите за срок от една стопанска 



година /2014/2015г./, като всеки животновъд е длъжен да представи списък с броя на 

притежаваните от него регистрирани селскостопански животни, като същият бъде 

заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното място. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК – 612/29.12.2014 год. на Областния 

управител на област Благоевград.  

 

 

Решение № 634 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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

общинската собственост, с 8 – за; 0 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие за разделяне на имот № 013072 (нула, тринадесет хиляди и 

седемдесет и две) целият с площ от 37,727 дка (тридесет и седем декара седемстотин 

двадесет и седем кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, мера”, десета категория, 

находящ се в местността „Опетаница”, землището на село Добри Лаки с ЕКАТТЕ 

21467, община Струмяни, от които 7,859 дка /седем декара осемстотин петдесет и девет 

кв. м./ са широколистна гора и попадат в отдел/подотдел 154/м,  описан в АПОС № 

1098/05.06.2014 год., вписан в Службата по вписванията: Дв. вх. 1165/09.06.2014 г., акт 

№ 25, т. 5, н. д. 790, и.п. 23604,  от който се образуват три нови самостоятелни имоти, а 

именно: 

- имот № 013103 (нула, тринадесет хиляди сто и три) с площ от 19,240 дка ( 

деветнадесет декара двеста и четиридесет кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, 

мера”, десета категория, находящ се в местността „Опетаница”, землището на село 

Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, община Струмяни, съгласно скица – 

проект № Ф00138/18.11.2014 година,  при граници и съседи: имот № 013104 – пасище, 

мера на Община Струмяни; имот № 009172 – вътрешна река на Държавата - МОСВ и 

др. 

- имот № 013104 (нула, тринадесет хиляди сто и четири) с площ от 12,070 дка 

(дванадесет декара и седемдесет кв. м.), с начин на трайно ползване „пасище, мера”, 

десета категория, находящ се в местността „Опетаница”, землището на село Добри 

Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, съгласно Скица – проект 

№Ф00139/18.11.2014 година, при граници и съседи: имот № 013103 – пасище, мера на 

община Струмяни; имот № 013073 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

Струмяни“ и др., от които 1,442 дка /един декар четиристотин четиридесет и два кв. м./ 

са широколистна гора  и попада в отдел/подотдел 154/м. 

- имот № 013105 (нула, тринадесет хиляди сто и пет) с площ от 6,417 дка (шест 

декара четиристотин и седемнадесет кв. м.), с начин на трайно ползване „пасище, 

мера”, десета категория, находящ се в местността „Опетаница”, землището на село 

Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, съгласно Скица – проект 

№Ф00140/18.11.2014 година, при граници и съседи : имот № 013104 – пасище, мера на 

община Струмяни; имот № 013073 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

Струмяни“ и др., от които 6,417 дка /шест декара четиристотин и седемнадесет кв. м./ 

са широколистна гора  и попада в отдел/подотдел 154/м. 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни. 

 

 



 

 
Решение № 635 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 9 – за; 0 – против; 

0 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

004066 (нула, нула четири хиляди и шестдесет и шест) с площ от 3,837 дка (три декара 

осемстотин тридесет и седем кв. м.), девета категория, находящ се в местността 

„Губерица”, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, област 

Благоевград, при граници и съседи: имот № 000005 – напоителен канал; имот № 004064 

– залесена територия на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 004105 – залесена 

територия на насл. на Георги Станоев Апостолов; имот № 004067 – нива на Община 

Струмяни, съгласно скица - проект № Ф00925/21.11.2014г. с проектен начин на 

трайно ползване от „пасище с храсти“ 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. 

3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище с храсти“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 636 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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 8– за; 0 – против; 0 – въздържал се;  
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:  

Наследниците на Кирил Николов Писков  бивш жител на село Драката, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следния имот: 

 - Имот № 008031 /нула, нула осем хиляди и тридесет и едно/ с площ от 2,002 

дка / два декара и два кв. м./, находящ се в местността „Лозата“ с начин на трайно 

ползване „нива“, четвърта категория, находящ се в землището на село ДРАКАТА с 

ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

К00386/28.11.2014 г.: имот № 008034 – полски път на Община Струмяни; имот № 

008032 – нива на насл. на Таско Андонов Донев; имот № 008022 – нива на Асен 

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

585/23.11.2006 г. 



 

 

Решение № 637 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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 8– за; 0 – против; 0 – въздържал се;  
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:  

Наследниците на Никола Стоилов Писков  бивш жител на село Драката, 

община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следния имот: 

 - Имот № 008083 /нула, нула осем хиляди и осемдесет и три/ с площ от 1,699 

дка / един декар шестотин деветдесет и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Лозата“ с начин на трайно ползване „нива“, четвърта категория, находящ се в 

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

съседи, съгласно скица-проект № К00387/12.11.2014 г.: имот № 008082 – нива на Стоян 

Иванов Танчев; имот № 008054 – нива на насл. на Димитър Иванов Трайков; имот № 

008066 – полски път на Община Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 584/23.11.2006 г. 

 

 
Решение № 638 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, и на основание чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната 

власт, с 9 – за; 0 – против; 0 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Избира за съдебни заседатели от Община Струмяни при Районен съд град Сандански с 

мандат 2015 -2020 година следните лица: 

1. Величка Любенова Александрова; 

2. Катерина Андреева Укева; 

3. Красимира Костадинова Янева; 

4. Таня Стоилова Терзийска; 

5. Любка Миткова Тацкова; 

6. Юлияна Йорданова Трендафилова; 

7. Дарина Стоянова Тодорова; 

8. Иванка Пенкова Илиева; 

9. Кирчо Димчов Димев; 

10. Румяна Атанасова Кацарска. 

 

 

Решение № 639 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 



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

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

срок от пет стопански години имот № 008049 (нула, нула осем хиляди  и четиридесет 

и девет) с площ от 12,271 дка (дванадесет декара двеста седемдесет и един  кв. м.), 

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

„Капещец“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 008045 – нива на насл. на Димитър Кирянов Джамбазки; 

имот № 008038 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 

008037 – нива на Община Струмяни; имот № 008024 – полски път на Община 

Струмяни и др., описан в АЧОС № 1145/28.10.2014 год. 

  - Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 49,08 лв. 

(четиридесет и девет лева и осем 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 № 640 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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

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

срок от пет стопански години имот № 005033 (нула, нула пет хиляди и тридесет и 

три) с площ от 22,019 дка (двадесет и два декара и деветнадесет  кв. м.), десета 

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

„Цуцурското“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 005106 – полски път на Община Струмяни; имот № 005049 – 

полски път на Община Струмяни; имот № 005021 – иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни“ и др., описан в АЧОС № 1146/28.10.2014 год. 

  - Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 88,07лв. 

(осемдесет и осем лева и седем 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 № 641 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г. 

  

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

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

срок от пет стопански години имот № 007036 (нула, нула седем хиляди и тридесет и 

шест) с площ от 18,042 дка (осемнадесет декара и четиридесет и два  кв. м.), девета 

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

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

съседи: имот № 007038 – пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 007037 – нива 

на насл. на Вангел Григоров Иванов; имот № 007039 – нива на Община Струмяни; имот 

№ 007034 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., описан в 

АЧОС № 1147/28.10.2014 год. 

  - Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 72,16лв. 

(седемдесет и два лева и шестнадесет 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 № 642 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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

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

срок от пет стопански години имот № 007020 (нула, нула седем хиляди и двадесет) с 

площ от 64,479 дка (шестдесет и четири декара четиристотин седемдесет и девет  кв. 

м.), десета категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 

„Капещец“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 007022 – спортен терен на Община Струмяни; имот № 

007021 – нива на Община Струмяни; имот № 000010 – полски път на Община 

Струмяни и др., описан в АЧОС № 1148/03.11.2014 год. 

 - Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 257,91 

лв.(двеста петдесет и седем лева и деветдесет 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 № 643 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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



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

срок от пет стопански години имот № 009078 (нула, нула девет хиляди и седемдесет и 

осем) с обща площ от 14,430 дка (четиринадесет декара четиристотин и тридесет кв. 

м.), девета категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността 

„Старото послонище“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 009080 – пасище с храсти на насл. на 

Димитър Георгиев Цуцурски; имот № 009107 – залесена територия на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни, от които 3,567 дка /три декара петстотин шестдесет и седем кв. м./ са 

широколистна гора и попада в отдел/подотдел 110/д, находяща се в източната част на 

имота, описан в АЧОС № 1149/03.11.2014 год. 

 - Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер 

на 43,45 лв.(четиридесет и три лева и четиридесет и пет 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 № 644 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

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

           1.Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно 

наддаване за срок от пет стопански години имот № 012061 (нула, дванадесет хиляди 

и шестдесет и едно) с обща площ от 10,988 дка (десет декара деветстотин осемдесет и 

осем кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в 

местността „Арево“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 012054 – полски път на Община Струмяни; 

имот № 012064 – ливада на Община Струмяни; имот № 012071 – полски път на Община 

Струмяни и др., от които 1,252 дка /един декар двеста петдесет и два кв. м./ са 

иглолистна гора и попада в отдел/подотдел 143/к, находяща се в югозападната част на 

имота и 0,015 дка /петнадесет кв. м./ са иглолистна гора и попада в отдел/подотдел 

143/т,  находяща се в южната част на имота, описан в АЧОС № 1150/03.11.2014 год., 

съгласно скица № К00920/05.03.2014 г., заверена на 08.09.2014 година от Общинска 

служба Земеделие - Струмяни върху имота има следните ограничения: 

11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

- Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер 

на 38,88 лв.(тридесет и осем лева и осемдесет и осем 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 № 645 

От  заседание на ОбС, проведено на 11.12.2014 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-594/10.12.2014 год. на Областния управител на 

област Благоевград, във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и на основание чл. 21, 

ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал.5 от ЗПФ, чл.37, ал.3 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Струмяни, с 9 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приемане повторно  Решение № 629 от проведено редовно заседание на Общински 

съвет Струмяни на 27.11.2014 год., с направени корекции а именно: 

 

Приема актуализация в прехвърлянето на средства от обект в обект в лимитните 

капиталови вложения по бюджета на общината за 2014г., както следва: 

№ Наименование на обекта Било Става Корекция + / - 

1 Изготвяне на Общ устройствен план  42 305.00 0.00 -42 305.00 

2 Програма за кадастралните планове 10 000.00 0.00 -10 000.00 

3 Проектиране  43 607.00 57 228.10 13 621.10 

4 Закупуване на автомобили  30 293.00 30 291.54 - 1.46 

5 Основен ремонт на улици – 

с.Струмяни, с.Микрево, 

с.Илинденци 20 000.00 20 000.00 0.00 

6 Общински план за развитие на 

Община Струмяни  0.00 7 000.00 7 000.00 

7 Независим строителен надзор по 

строителството  0.00 15 000.00 15 000.00 

8 Авторски надзор в проектирането  0.00 12 882.00 12 882.00 

9 Изготвяне на кадастрални планове  0.00 3 904.00 3 904.00 

10 Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи – за изготвяне 

на Задание за Общ устройствен 

план  7 695.00 7 695.00 0.00 

11 Път Студената вода - Раздол - 

Добри лаки - /ІІІ - 1008, Микрево - 

Раздол - BLG2244 - Палат - 

Игралище - Добри лаки - / ІІІ - 1008 

/, Път BLG1310 / І – 1/ Струмяни – 

Илинденци - Мраморни кариери  / 

BLG3317 /, Път BLG3313 / ІІІ – 

1008, Микрево – Раздол / - 

Колибите;  BLG3312 / ІІІ – 1008, 

Микрево – Раздол / - Горна 

Рибница;  BLG2314 / ІІІ – 1082, 

Кресна – Микрево / - Каменица - 

Кърпелево - Цапарево / ІІІ – 1008 /; 

BLG2315 / BLG2244, Игралище – 

Добри лаки / - Махалата – Седелец, 315 800,00 315 699,36 -100,64 



Път BLG3311 / ІІІ – 1008, Микрево 

– Раздол / - Велюшец, Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи 

за Път BLG3313 / ІІІ – 1008, 

Микрево – Раздол / - Колибите;  

BLG3312 / ІІІ – 1008, Микрево – 

Раздол / - Горна Рибница;  BLG2314 

/ ІІІ – 1082, Кресна – Микрево / - 

Каменица - Кърпелево - Цапарево / 

ІІІ – 1008 /; 

   469 700,00 469 700,00 0.00 

 

 


