
ПРОТОКОЛ №50 

 
Решение № 716 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На  основание чл.21, ал.2  от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на 

територията, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Наредба за реда по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на 

общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 255а, ал.3 от 

Закона за устройство на територията/ ЗУТ/ 

 

Решение № 717 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На  основание чл.21, ал.2,  от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл 181, ал.6 от Закона за горите, с 11 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – 

собственост на община Струмяни. 

 

Решение № 718 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

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

общинската собственост , с 9 – за; 0 – против; 2- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост в община Струмяни през 2015година, както следва: 

В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРОДАДЕ. 

В точка А. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН 

КОНКУРС да се добавят следните имоти: 
- УПИ VІ с площ от 590 кв. м., находящ се в квартал 65 по РП на село Илинденци; 

- УПИ VІІ с площ от 897 кв. м., находящ се в квартал 65 по РП на село Илинденци; 

В точка Б. ОПИСАНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО 
ПОЛЗВАНЕ „НИВИ”ЗА ПРОДАЖБА НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС,  ПРИ ЗАЯВЕН ИНТЕРЕС да 

се добави сленият имот в землището на село Драката: 

- Имот № 011040, местност „Долно поле”, Х категория, площ от 7,168 дка 

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 НЕАБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, 
ДОКАЗВАЩИ ЗАКОНОСТТА НА СГРАДАТА в село Струмяни да се добави следният имот:  

 

Парцел Квартал Квадратура 
V 24 650 

 

 



Решение № 719 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 

 с 9 – 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 поземлен имот № 011040 (нула, 

единадесет хиляди и четиридесет) с площ от 7,168 дка (седем декара сто шестдесет и 

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

местността „Долно поле”, землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 011041 – нива на община Струмяни; имот № 

000015 – полски път на Община Струмяни; имот № 011036 – нива на Стефан Борисов 

Длагонски и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1237/13.07.2015 год. 

Вписан е в службата по вписвания: Вх. 1701/14.07.2015 г., Дв. вх. 1693/14.07.2015г., акт 

12, т. 7, нот. д. 1124; и.п. 27292.  

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

размер на 5 448 лв. (пет хиляди четиристотин четиридесет и осем 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 № 720 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка  чл.140, ал.2, т.3 от Закона за 

публичните финанси, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Одобрява разходите за командировка на Кмета в страната и чужбина през 2014 година 

на обща стойност 273.82 лв. / двеста седемдесет и три 0.82 лв./ 

 

Справка 

за извършените разходи за командировка 

на Кмета на община Струмяни за 2014г. 

  

 

  І. Разходи за командировки в страната – 0.00лв. 

  

 

  

  

 

  ІІ. Разходи за командировки в чужбина - 273.82лв. 

  

 

  № по 

ред РКО № Дата Основание 

Стойност 

/лв./ 

1 745 12.08.2014 

Емил Илиев – 

командировка в  

Румъния 273.82 

Общо:  273.82 

 



Решение № 721 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание чл.11”а”, ал. 2 и 3 от 

Наредба №7/29.12.2000г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини 

и обслужващите звена,с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема училищната мрежа на общината за учебната 2015/2016 година, както следва: 

 І. ОДЗ „Патиланци” с. Микрево: 

1.1. детска ясла / 10 мес. – 3 год./ - една група – 16 деца 

1.2. детска градина – 4 групи – 100 деца 

- първа група /3год. – 4 год./ - 24  деца 

- втора група /4год.-5год./ - 25 деца 

- трета група /5год./ - 24 деца 

- четвърта/подготвителна група /6год./ - 27 деца 

1.3. ОДЗ „Патиланци” – филиал Струмяни 

-една смесена група /2,5год.-6год./ - 24 деца 

1.4. ОДЗ „Патиланци” – филиал Илинденци 

- една смесена група /2,5год.-6год./ - 22 деца 

Определя средна месечна посещаемост 12 деца за детските градини на територията на 

община Струмяни. 

ІІ. Училища: 

1. СОУ „Св Паисии Хилендарски” с. Микрево 

           клас Брой паралелки Брой ученици 

Подготвителна група 

от 6 годна възраст 

1 12 

Първи  3 55 

Втори 2 42 

Трети  2 47 

Четвърти 2 35 

Пети 2 45 

Шести 2 52 

 Седми 2 36 

Осми 1 26 

Общо 16 350 

ПИГ 6 гр.   І-ІV кл. 143 

ПИГ 2 гр.  V-VІІкл. 52 

общо 7 гр. 195 

Групи СИП 2 гр. „Информационни 

технологии” -  VІа,б -  2ч. 

2гр  „Предприемачество” -  VІ а,б - 

2ч. 

 

1гр. VІІ кл. Биология и здравно 

образование -2ч. 

 

26 

           

26 

            

13 

 

 

общо 5 гр.- 6 часа 65 

 



 

Решение № 722 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, с 10 – за; 0 – 

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

Приема СОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ село Микрево да бъде включено в списъка на 

средищните училища в община Струмяни за учебната 2015 – 2016 година. 

  

Решение № 723 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 и т.8 от ЗМСМА,с 11 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие за участие на община Струмяни с проектно предложение  

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020.  

2. Дава съгласие за създаване на Център за надграждане дейността на 

Звеното за услуги,  създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. 

3. Община Струмяни да поддържа услугите за социално включване в 

общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, 

след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени 

обстоятелства . 

 

Решение № 724 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

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 10 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява експертна оценка изготвена от независим оценител в размер на 3 579 

лв. (три хиляди петстотин седемдесет и девет лева) за продажба на застроен УПИ V 

(пети) с площ от 650 кв. м. (шестотин и петдесет кв. м.) по регулационния план на село 

Струмяни – представляващ частна общинска собственост, върху който има законно 

изградена жилищна сграда, съгласно Разрешение за строеж № 24 от 19.09.1988 год., 

доказващо законността на жилищната сграда в полза на Георги Иванов Николов. 

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  

наследниците на Георги Иванов Николов. 

 

 

 

 



Решение № 725 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 и 37о, ал. 1 от  Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от Преходни и 

Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, с 10 – 

за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

 1.Одобрява списък с имотите, представляващи пасища, мери, пасища с храсти и 

ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2015 – 2016 г., съгласно 

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3. 

 2. Приема Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и 

ливади  в община Струмяни за стопанската 2015 - 2016 година, съгласно Приложение 

№ 4. 

  3. Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията 

на Община Струмяни за стопанската 2015 - 2016 година, съгласно Приложение № 5. 

  4. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и ливади за 

индивидуално ползване от общинския поземлен фонд под наем или аренда на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна на БАБХ, съобразно броя на 

вида на регистрираните животни. 

  5. Одобрява цена за пасища, мери и ливади от 6,00 лв./дка/годишно за 

стопанската 2015 - 2016 год. за землищата на територията на Община Струмяни, а 

именно: Вракуповица, Велющец, Горна Крушица, Гореме, Горна Рибница, Драката, 

Добри Лаки, Игралище, Илинденци, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, 

Микрево, Никудин Палат, Раздол, Седелец, Цапарево, Каменица,  определена по 

пазарен механизъм, изготвена от инж. Христина Стоева оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения, притежаваща сертификат № № 810100452  от 11.02.2015 година 

вписана в КНОБ. 

  6.  Упълномощава Кмета на община Струмяни за стопанската 2015 – 2016 

година да сключи с земеделските стопани договорите за отдаване под наем на пасища, 

мерите и ливади за срок до пет стопанска години, 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. 

 

Решение № 726 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал.1 от Закона за общинската 

собственост,с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отменя Решение № 272 от Протокол № 22/25..04.2013 година на Общински 

съвет Струмяни. 

2. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от пет години четири работни 

помещения, представляващи: стая № 7 /седем/, стая № 8 /осем/, стая № 9 /девет/ и стая 

№ 6 /шест/ всяка с площ от 12 кв. м. /дванадесет кв. м./ и общи части (коридор и 

санитарен възел), разположени на втория етаж от  масивна сграда на два етажа и мазе 

със застроена площ от 312 кв. м./триста и дванадесет кв. м./, представляваща – частна 

общинска собственост, построена върху УПИ VІІІ /осми/ с пл. № 186 /сто осемдесет и 



шест/ в квартал 18 /осемнадесети/ по РП на село Струмяни с площ от 1493 кв. м. 

/хиляда четиристотин деветдесет и три кв. м./, при граници: от север - УПИ VІІІ /осми/ 

с пл. № 1124 /хиляда сто двадесет и четири/; от запад – улица; от юг - УПИ VІІ /седми/ 

с пл. № 188 /сто осемдесет и осем/ и УПИ VІ /шести/ с пл. № 189 /сто осемдесет и 

девет/; от изток УПИ І /първи/ с пл. № 190 /сто и деветдесет/ и УПИ V /пети/с пл. № 

192 /сто деветдесет и две/ за нуждите на Общинска служба „Земеделие“ – 

Струмяни, при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Благоевград.  

3. Общински Съвет възлага на Кмета на общината да сключи Договор за 

безвъзмездно право на ползване с Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. 

Благоевград. 

 

Решение № 727 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6 т. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 34, ал. 5 от  

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и молба с вх. № 94 00-1402/27.06.2015 година от „Агрострой“ ЕООД и 

„Тера Кераца“ ЕООД, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

 Дава съгласие в съществуващия Договор за аренда от 30.VІІІ.1999 година, 

изменен със Споразумение от 29.08.2008 година на мястото на  АРЕНДАТОРА - 

Агрострой“ ЕООД с ЕИК 101751563, със седалище и адрес на управление: гр. 

Благоевград, ж.к „Еленово“, бл. 86, ет. 1, ап. 1, представлявано от Красимир Василев 

Илиев при същите права и задължения да встъпи Тера Кераца“ ЕООД с ЕИК 

203459683, със седалище и адрес на управление: село Поленица, м. „Бански път“, 

сграда І, ап. А 12, община Сандански, област Благоевград, представлявано от Вероника 

Веселинова Василева представлявано от управителя Вероника Веселинова Василева. 

 

Решение № 728 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Възлага на Кмета на Общината да прекрати Договора за аренда № 

69/30.05.2013 година сключен с Антон Кирилов Укев по законноустановения ред. 

2.  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 Методи Николов Сулев бивш жител на село Палат, община 

Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 - Имот № 008005 /нула, нула осем хиляди и пет/ с площ от 4,937 дка /четири 

декара деветстотин тридесет и седем кв. м./, находящ се в местността „Илинден“ с 

начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на село 

Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-



проект № Ф00247/06.01.2015 г., имот № 008002 – нива на Община Струмяни; имот № 

008015 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 008006 – нива 

на насл. на Костадин Георгиев Пашов и др., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 922/19.02.2013 г. 

 

Решение № 729 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Илия Дончев Стоянов бивш жител на село Седелец, община 

Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

 - Имот № 005171 /нула, нула пет хиляди сто седемдесет и едно/ с площ от 0,615 

дка /шестотин и петнадесет кв. .м./, находящ се в местността „Голчов Чукар“ с начин 

на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на село 

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

проект № Ф00248/18.11.2014 г; имот № 005172 – нива на Община Струмяни; имот № 

005094 – нива на Росица Димитрова Стоянова; имот № 005095 – нива на Младен 

Андонов Велков и др., който имот е образуван от имот № 005096 /нула, нула пет 

хиляди и деветдесет и шест/ целият с площ от 1,311 дка /един декар триста и 

единадесет кв. м./, находящ се в местността „Голчов Чукар“, землището на Седелец, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1203/23.05.2012 г. 

 2. Общински съвет възлага на Кмета на Общината за имот № 005170 с начин на 

трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в землището на село Седелец, описан в 

скица – проект № Ф00247/18.11.2014 година да внесе мотивирано предложение до 

Общински съвет, след изготвена скица – проект от Общинска служба – Земеделие 

Струмяни с нанесени граници, за където се предвижда промяната от „пасище, мера“ в 

„ливада“, която представлява неразделна част от решението, съгласно чл. 45”и” от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи /ПЗСПЗЗ/.  

 

Решение № 730 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет взе: 

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:  

Страхил Илиев Иванов жител на село Добри Лаки, община Струмяни, област 

Благоевград – да бъде настанен в следният имот: 

 - Имот № 009193 /нула, нула девет хиляди сто деветдесет и три/ с площ от 5,500 

дка /пет декара и петстотин кв. м./, находящ се в местността „Ширината“ с начин на 

трайно ползване „ливада“, десета категория, находящ се в землището на село Добри 

Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00233/16.04.2015 г; имот № 009194 – ливада на Община Струмяни; имот № 

009105 – ливада на насл. на Иван Стоянов Георгиев; имот № 009105 – ливада на Атанас 

Панов Георгиев и др., който имот е образуван от имот № 009106 /нула, нула девет 

хиляди и шест/ целият с площ от 171,872 дка /сто седемдесет и един кв. м. осемстотин 

седемдесет и два кв.м./, находящ се в местността „Ширината“, землището на Добри 

Лаки, описан в Акт за частна общинска собственост № 990/25.09.2013 г. 

 

Решение № 731 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Герасим Ангелов Яневски бивш жител на село Микрево, 

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

 - Имот № 003027 /нула, нула три хиляди и двадесет и седем/ с площ от 5,859 дка 

/пет декара осемстотин петдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Грашище“ с 

начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на село 

Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00257/09.03.2015 г; имот № 003026 – пасище с храсти на Община 

Струмяни; имот № 003028 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 003058 – 

широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1204/25.05.2015 г. 

  

Решение № 732 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Георги Николов Подгорски бивш жител на село Седелец, 

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

 - Имот № 005139 /нула, нула пет хиляди и тридесет и девет/ с площ от 1,365 дка 

/един декар триста шестдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „До Селото“ с 

начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на село 

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

проект № Ф00256/09.03.2015 г; имот № 005136 – пасище с храсти на Община 

Струмяни; имот № 005138 – нива на Община Струмяни; имот № 005142 – нива на насл. 

на Лазар Николов Стоилков, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1206/26.05.2015 г. 

 - Имот № 001042 /нула, нула хиляда и четиридесет и две/ с площ от 5,079 дка 

/пет декара и седемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Косено“ с начин на 

трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в землището на село Седелец с 

ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00255/09.03.2015 г; имот № 001046 – пасище, мера на Илия Маникатов Дончев; имот 

№ 001043 – пасище, мера на насл. на Алекса Стоилов Алексов и др., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1205/25.05.2015 г. 

  

Решение № 733 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Христо Тодоров Диманков бивш жител на село Илинденци, 

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

 - Имот № 152068 /сто петдесет и две хиляди и шестдесет и осем/ с площ от 6,000 

дка /шест дка/, находящ се в местността „Валоги“ с начин на трайно ползване „нива“, 

шеста категория, находящ се в землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, 

община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф02068/09.03.2015 

г; имот № 152042 – нива насл. на Иван Паскалев Маринов; имот № 152043 – нива на 

насл. на Йордана Лефтерова Костадинова; имот № 152074 – нива на Община Струмяни 

и др., който имот е образуван от имот № 152044 /сто петдесет и две хиляди и 

четиридесет и четири/ целият с площ от 9,000 дка /девет дка/, находящ се в местността 

„Валоги“, землището на Илинденци, описан в Акт за частна общинска собственост № 

870/23.05.2012 г. 

 

Решение № 734 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Златин Ангелов Георгиев бивш жител на село Палат, 

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

 - Имот № 008219 /нула, нула осем хиляди двеста и деветнадесет/ с площ от 

0,393 дка /триста деветдесет и три кв. м./, находящ се в местността „Палат“ с начин на 

трайно ползване „гора в земеделска земя“, девета категория, находящ се в 

землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, 

съгласно скица-проект № Ф00256/02.02.2015 г; имот № 008218 – гора в зем. земя на 

насл. на Златин Ангелов Георгиев; имот № 008206 – широколистна гора на ЮЗДП ДП 

ТП „ДГС Струмяни“, който имот е образуван от имот № 008071 /нула, нула осем 

хиляди и седемдесет и едно/ целият с площ от 127,607 дка /сто двадесет и седем декара 

шестотин и седем кв. м./, находящ се в местността „Бата“, землището на Палат, описан 

в Акт за частна общинска собственост № 1215/29.05.2015 г. 

 - Имот № 008217 /нула, нула осем хиляди двеста и седемнадесет/ с площ от 

10,000 дка /десет декара кв. м./, находящ се в местността „Батина“ с начин на трайно 

ползване „гора в земеделска земя“, девета категория, находящ се в землището на 

село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00254/02.02.2015 г; имот № 008216 – гора в зем. земя на насл. на 

Златин Ангелов Георгиев; имот № 008057 – нива на Община Струмяни“ и др., който 

имот е образуван от имот № 008071 /нула, нула осем хиляди и седемдесет и едно/ 

целият с площ от 127,607 дка /сто двадесет и седем декара шестотин и седем кв. м./, 

находящ се в местността „Бата“, землището на Палат, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1215/29.05.2015 г. 

 - Имот № 008216 /нула, нула осем хиляди двеста и шестнадесет/ с площ от 3,003 

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

ползване „гора в земеделска земя“, девета категория, находящ се в землището на 

село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00253/02.02.2015 г; имот № 008214 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот 

№ 008057 –нива на Община Струмяни, който имот е образуван от имот № 008071 

/нула, нула осем хиляди и седемдесет и едно/ целият с площ от 127,607 дка /сто 

двадесет и седем декара шестотин и седем кв. м./, находящ се в местността „Бата“, 

землището на Палат, описан в Акт за частна общинска собственост № 1215/29.05.2015 

г. 
 - Имот № 008218 /нула, нула осем хиляди двеста и осемнадесет/ с площ от 0,777 

дка /седемстотин седемдесет и седем кв. м./, находящ се в местността „Падарката“ с 

начин на трайно ползване „гора в земеделска земя“, девета категория, находящ се в 

землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община Струмяни, при граници и съседи, 

съгласно скица-проект № Ф00255/02.02.2015 г; имот № 008217 – гора в зем. земя на 

насл. на Златин Ангелов Георгиев; имот № 008206 – широколистна гора на ЮЗДП ДП 

ТП „ДГС Струмяни“ и др.,, който имот е образуван от имот № 008071 /нула, нула 

осем хиляди и седемдесет и едно/ целият с площ от 127,607 дка /сто двадесет и седем 



декара шестотин и седем кв. м./, находящ се в местността „Бата“, землището на Палат, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1215/29.05.2015 г. 

 2. Общински съвет възлага на Кмета на Общината за имот № 008212 /нула, нула 

осем хиляди и дванадесет/ с начин на трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в 

землището на село Палат, описан в скица – проект № Ф00252/02.02.2015 година, 

образуван от имот № 008110 /нула, нула осем хиляди и десет/, описан в АПОС № 

1209/26.05.2015 г. да внесе мотивирано предложение до Общински съвет, след 

изготвена скица – проект от Общинска служба – Земеделие Струмяни с нанесени 

граници, за където се предвижда промяната от „пасище, мера“ в „ливада“, която 

представлява неразделна част от решението, съгласно чл. 45”и” от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗСПЗЗ/.  

 

Решение № 735 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Владимир Атанасов Калешов бивш жител на село Микрево, 

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

 - Имот № 012099 /нула, дванадесет хиляди и деветдесет и девет/ с площ от 0,876 

дка /осемстотин седемдесет и шест кв. м./, находящ се в местността „Долно поле“ с 

начин на трайно ползване „нива“, седма категория, находящ се в землището на село 

Микрево с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00331/04.12.2014 г, заверена на 27.01.2015 г. имот № 012098 – нива насл. на 

Апостол Тренчев Паньов; имот № 012033 – полски път на Община Струмяни; имот № 

000029 – канал на Община Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 590/23.11.2016 г. 

  

Решение № 736 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – против; 0- въздържали 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 Митрев Грозданов бивш жител на село Цапарево, 

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

 - Имот № 008153 /нула, нула осем хиляди сто петдесет и три/ с площ от 7,873 

дка /седем декара осемстотин седемдесет и три кв. м./, находящ се в местността „Света 

Петка“ с начин на трайно ползване „нива“, девета категория, находящ се в 

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

съседи, съгласно скица-проект № Ф00911/04.09.2014 г., заверена на 24.04.2015; имот № 

008014 – лозе на община Струмяни; имот № 008154 – нива на Община Струмяни; имот 

№ 008011 – нива на Община Струмяни и др., който имот е образуван от имот № 

008015 /нула, нула осем хиляди и петнадесет/ целият с площ от 20,761 дка /двадесет 

декара седемстотин шестдесет и един кв. м./, находящ се в местността „Капещец“, 

землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1225/01.07.2015 г. 

 - Имот № 005158 /нула, нула пет хиляди сто петдесет и осем/ с площ от 5,175 

дка /пет декара сто седемдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Реката“ с начин 

на трайно ползване „ливада“, десета категория, находящ се в землището на село 

Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00912/04.09.2014 г., заверена на 24.04.2015; имот № 005159 – ливада на 

община Струмяни; имот № 005003 – иглолистна гора на ЮЗДП ДП „ДГС Струмяни“; 

имот № 000007 – дере на Община Струмяни, който имот е образуван от имот № 

005002 /нула, нула пет хиляди и две/ целият с площ от 9,120 дка /девет декара сто и 

двадесет кв. м./, находящ се в местността „Горемска река“, землището на село 

Цапарево, описан в Акт за частна общинска собственост № 1226/01.07.2015 г. 

 - Имот № 006088 /нула, нула шест хиляди и осемдесет и осем/ с площ от 

1,727дка /един декар седемстотин двадесет и седем кв. м./, находящ се в местността 

„Дюните“ 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 № Ф00914/04.09.2014 г., заверена на 24.04.2015; имот № 

006089 – нива на община Струмяни; имот № 006010 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 000011 – населено място на село Цапарево и др., който имот е 

образуван от имот № 006016 /нула, нула шест хиляди и шестнадесет/ целият с площ от 

19,084 дка /деветнадесет декара и осемдесет и четири кв. м./, находящ се в местността 

„Дюните“, землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 1224/01.07.2015 г. 

 2. Общински съвет възлага на Кмета на Общината за имот № 008155 с начин на 

трайно ползване „пасище, мера“, находящ се в землището на село Цапарево, описан в 

скица – проект № К00971/26.01.2015 година и имот № 006087 с начин на трайно 

ползване „пасище, мера“, находящ се в землището на село Цапарево, описан с скица-

проект № Ф00913/04.09.2014 година да внесе мотивирано предложение до Общински 

съвет, след изготвени скици – проекти от Общинска служба – Земеделие Струмяни с 

нанесени граници, за където се предвижда промяната от „пасище, мера“ в „ливада“, 

която представлява неразделна част от решението, съгласно чл. 45”и” от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗСПЗЗ/.  

  

 

Решение № 737 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

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

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

002052 (нула, нула две хиляди и петдесет и две) с площ от 13,927 дка (тринадесет 

декара деветстотин двадесет и седем кв. м.), десета категория, находящ се в 

местността „Джеджер”, землището на село Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община 

Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 002051 – нива на Борис 

Стойков Вакадинов; имот № 002053 – ливада на Борис Стойков Вакадинов; имот № 

002055 – ливада на Община Струмяни и др., съгласно скица - проект № 

Ф00145/12.02.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ 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, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 738 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

011124 /нула, единадесет хиляди сто двадесет и четири/ с площ от 10,000 дка /десет 

декара/, десета категория, находящ в местността „Загазо“,  в землището на село 

Гореме с  ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевград, при граници и 

съседи: имот № 011123 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 011052 – нива на 

Община Струмяни и др., съгласно скица - проект № Ф00512/12.02.2015 г. с проектен 

начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в „овощна градина“, образуван от имот 

№ 011024, описан в АПОС № 1172/20.01.2015 г. 

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 за частта от 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, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 739 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

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

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

005062 /нула, нула пет хиляди шестдесет и две/ с площ от 2,885 дка /два декара 

осемстотин осемдесет и пет кв. м./, девета категория, находящ в местността 

„Орницата“  в землището на село Игралище с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 005063 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 000003 – дере на Община Струмяни, съгласно скица - проект № 

Ф00212/29.01.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в 

„овощна градина“, образуван от имот № 005021, описан в АПОС № 1139/19.09.2014 г. 

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 за частта от 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, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 740 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

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

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

005061 /нула, нула пет хиляди шестдесет и едно/ с площ от 5,000 дка /пет декара/, 

девета категория, находящ в местността „Орницата“  в землището на село Игралище 

с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот 

№ 005063 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 000001 – жилищна територия 

на село Игралище и др., съгласно скица - проект № Ф00213/29.01.2015 г. с проектен 

начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в „ливада“, образуван от имот № 

005021, описан в АПОС № 1139/19.09.2014 г. 

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 за частта от 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, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 741 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   



Общински съвет Струмяни реши: 

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

006110 /нула, нула шест хиляди сто и десет/ с площ от 12,996 дка /дванадесет декара 

деветстотин деветдесет и шест кв. м./, девета категория, находящ в местността 

„Очаковото“  в землището на село Игралище с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 006183 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 006003 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и 

др., съгласно скица - проект № Ф00211/24.01.2015 г. с проектен начин на трайно 

ползване от „пасище, мера“ в „овощна градина“, образуван от имот № 006006, 

описан в АПОС № 1102/06.06.2014 г. 

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 за частта от 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, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 742 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 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 11 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

001049 /нула, нула хиляда и четиридесет и девет/ с площ от 2,624 дка /два декара 

шестотин двадесет и четири кв. м./, десета категория, находящ в местността „Чукаро“  

в землището на село Кърпелево с  ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, област 

Благоевград, при граници и съседи: имот № 001059 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 001028 – нива на Община Струмяни и др., съгласно скица - проект 

№ Ф00235/03.02.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в 

„ливада“, образуван от имот № 001019, описан в АПОС № 1094/05.06.2014 г. 

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 за частта от 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, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

 

Решение № 743 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

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 и чл. 

50, т. 16 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 



цени на услуги на територията на община Струмяни,с 11 – за; 0 – против; 0- 

въздържали се;   
Общински съвет Струмяни: 

 1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на ползване на Георги Стоянов 

Златков с ЕГН 8205070086 и адрес: град Сандански, улица „Каменица” № 24, община 

Сандански за устройване на постоянен пчелин за срок от седем години върху имоти 

– частна общинска собственост, представляващи:  

 - имот № 003052 (нула, нула три хиляди и петдесет и две кв. м.) с площ от 0,907 

дка (деветстотин и седем кв. м.), десета категория, при неполивни условия, с начин на 

трайно ползване „нива”, находящ се в землището на село Никудин с ЕКАТТЕ 51737, 

община Струмяни, описан в АЧОС № 1222/25.06.2015 година, вписан в службата по 

вписванията: Вх. 1595/29.06.2015, дв. вх. 1589/29.06.2015 г., акт 135, т. 6, н.д. 1049, и.п. 

27188. 

- имот № 001087 (нула, нула хиляда и осемдесет и седем кв. м.), десета категория, 

при неполивни условия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 5,195 дка /пет 

декара сто деветдесет и пет кв. м./, находящ се в землището на село Никудин, община 

Струмяни, описан в АЧОС № 1221/25.06.2015 година, вписан в службата по 

вписванията: Вх. 1596/29.06.2015, дв. вх. 1590/29.06.2015 г., акт 138, т. 6, н.д. 1050, и.п. 

27189. 

 2. Определя наемна годишна цена в размер на 11,00 (четиринадесет) лв./дка за 

една година, 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), а именно: 

 - за имот № 003052 (нула, нула три хиляди и петдесет и две кв. м.) с площ от 

0,907 дка (деветстотин и седем кв. м.), десета категория, при неполивни условия, с 

начин на трайно ползване „нива”, находящ се в землището на село Никудин в размер 

на 9,97 лв. (девет лева и деветдесет и седем ст.)  общо за една година; 

 - за имот № 001087 (нула, нула хиляда и осемдесет и седем кв. м.), десета 

категория, при неполивни условия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ от 5,195 

дка /пет декара сто деветдесет и пет кв. м./, находящ се в землището на село Никудин 

в размер на 57,14 лв. /петдесет и седем лева и четиринадесет ст./ общо за една година. 

 3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за 

учредено право на ползване за имотите описани в т. 1. с Георги Стоянов Златков. 

 

Решение № 744 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.07.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с §8, ал.1 и ал.2, т.2 от ПР на 

ЗУТ, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отказва на Димитър Георгиев Котев, Петранка Георгиева Котева, Траянка 

Георгиева Котева, Иван Георгиев Котев, Атанас Христов Павлов и Венцислав 

Христов Павлов да закупят 92.30 кв. м-общинско място - / съществуващ път/ 

придаващ се към УПИ – XIII – 192, кв.7 по ПУП на Илинденци, одобрен със 

Заповед №513 от 1973 год., поради следните причини: 

- срока за прилагане на дворищнорегулационните планове по §6,, ал.2 от ЗУТ 

са изтекли; 

- УПИ XIII – 192, кв.7 по ПУП на село Илинденци остава без изход на улица 



2. Разрешава да се възложи изработването на проект за Частично изменение на ПУП 

проект за дворищна и улична регулация, одобрена със Заповед №513 от 1973 

год. ПУП на село Илинденци, съгласно приложената скица – проект като: 

- съществуващия път се запази и се отреди за улица. 

- вътрешните странични регулационни линии към дъното на парцела и към 

улицата да минат по имотните граници. 

 

 

 


