
ПРОТОКОЛ №51 

 
Решение № 745 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 г.  

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.12  от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 24, т.1 от Закона за регионалното развитие, 9 – 

за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Общински план за развитие на община Струмяни за периода 2014 год. – 2020 

год.  

 

Решение № 746 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 г.  

 

На  основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 1 от Закона за закрила на детето, с 9 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2015 – 2016 

година.  

 

Решение № 747 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, с 9 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Прекратява участието на община Струмяни в Сдружение  „ Местна инициативна 

група Струмяни – Кресна“ 

2. Упълномощава Кмета на община Струмяни да предприеме необходимите действия 

за прекратяване на община Струмяни в Сдружение „ Местна инициативна група 

Струмяни – Кресна“ 

 

Решение № 748 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 9 – 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 последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Костадин Иванов Тенков бивш жител на село Игралище, 

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

 - Имот № 003034 /нула, нула три хиляди и тридесет и четири/ с площ от 3,011 

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



трайно ползване „друга селскостопанска територия“, девета категория, находящ се в 

землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф00350/16.04.2015 г; имот № 003035 – пасище с 

храсти на Община Струмяни; имот № 003028 – нива на насл. на Георги Димитров 

Тенков; имот № 003011 – път ІV клас на община Струмяни и др., който имот е 

образуван от имот № 003021 /нула, нула три хиляди и двадесет и едно/ целият с площ 

от 75,046 дка /седемдесет и пет декара и четиридесет и шест кв.м./, описан в АПОС № 

1099/05.06.2014 г. 

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на област Благоевград със 

Заповед ОА-АК-625/18.09.2015 год. 

 

Решение № 749 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 9 – 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 последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Лазар Вангелов Подгорски бивш жител на село Седелец, 

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

 - Имот № 001180 /нула, нула хиляда сто и осемдесет/ с площ от 2,747 дка /два 

декара седемстотин четиридесет и седем кв. м./, находящ се в местността 

„Кръстилица“ с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, 

девета категория, находящ се в землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община 

Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № К00337/16.07.2015 г.; имот 

№ 001182 – овощна градина на насл. на Спас Стоянов Брашнарски; имот № 001159 – 

нива на „СИЙМОР РИФОРМС“ ЕООД и др., който имот е образуван от имот № 

001179 /нула, нула хиляда сто седемдесет и девет/ целият с площ от 12,063 дка 

/дванадесет декара и шестдесет и три кв. м.кв. м./, описан в АПОС № 1097/05.06.2014 г. 

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на област Благоевград със 

Заповед ОА-АК-625/18.09.2015 год. 

 

 

Решение № 750 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 9 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

І. Общински съвет Струмяни реши: 



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

на ОСЗ – Струмяни за последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Евтим Георгиев Атанасов жител на град Банкя, област София – град  – да бъде 

настанен в следните имоти: 

 - Имот № 005113 /нула, нула пет хиляди и тринадесети/ с площ от 3,995 дка /три 

декара деветстотин деветдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Сталевиците“ 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 № Ф00258/25.03.2015 г.: имот № 005114 – нива на Община Струмяни; имот № 

005037 – нива на насл. на Запро Тасев Ангелов; имот № 005047 – нива на насл. на Илия 

Христов Манолски и др., който имот е образуван от имот № 005049 /нула, нула пет 

хиляди и четиридесет и девет/ целият с площ от 21,922 дка /двадесет и един декара 

деветстотин двадесет и два кв. м./, описан в АЧОС № 1217/12.06.2015 г. 

 - Имот № 003014 /нула, нула три хиляди и четиринадесет/ с площ от 1,002 дка 

/един декар и два кв. м./, находящ се в местността „Подината“ с начин на трайно 

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

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

Ф00339/25.03.2015 г.: имот № 003008 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 

003015 – нива на насл. на Петър Янев Филипов, описан в АЧОС № 1229/02.07.2015 г. 

  

ІІ. Общински съвет Струмяни реши: 

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

ЗИДЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Евтим Георгиев Атанасов жител на град Банкя, област София – град  – да бъде 

настанен в следните имоти: 

 - 003017 /нула, нула три хиляди и седемнадесет/ с площ от 2,504 дка /два декара 

петстотин и четири кв. м./, находящ се в местността „Подината“ с начин на трайно 

ползване „нива“, шеста категория, находящ се в землището на село Драката с 

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

Ф00341/25.03.2015 г.: имот № 003018 – нива на насл. на Яне Стоянов Трайков; имот № 

003016 – нива на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1227/01.07.2015 г. 

 - 003016 /нула, нула три хиляди и шестнадесет/ с площ от 1,748 дка /един декар 

седемстотин четиридесет и осем кв. м./, находящ се в местността „Подината“ с начин 

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

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

проект № Ф00340/25.03.2015 г.: имот № 003008 – пасище, мера на Община Струмяни; 

имот № 003017 – нива на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1228/02.07.2015 г. 

 2. Възлага на Кмета на общината след предоставяне на имотите в т. 1 от 

решението в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и 

издаване на Решение от Общинска служба – Земеделие Струмяни да анексира Договор 

за наем № 168/10.12.2014 година с Антон Кирилов Укев  в законоустановения срок.    

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на област Благоевград със 

Заповед ОА-АК-625/18.09.2015 год. 

 

Решение № 751 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 9 – 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 последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Евтим Митрев Гергиев бивш жител на село Лесичери, община 

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

 - Имот № 006015 /нула, нула шест хиляди и петнадесет/ с площ от 7,742 дка 

/седем декара седемстотин четиридесет и два кв. м./, находящ се в местността 

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

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

съседи, съгласно скица-проект № Ф00246/14.11.2014 г; имот № 006017 пасище, мера на 

Община Струмяни; имот № 006014 – нива на Кирил Иванов Цанцурски; имот № 006003 

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

общинска собственост № 1243/16.07.2015 г. 

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на област Благоевград със 

Заповед ОА-АК-625/18.09.2015 год. 

  

Решение № 752 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 9 – 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 последващо изпълнение на законовата процедура за 

възстановяване правото на собственост, както следва:  

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

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

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

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

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

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

скица-проект № К00338/16.07.2015 г.; имот № 001180 – др. селско стопанска територия 

на насл. на Лазар Вангелов Подгорски; имот № 001191 – др. селско стопанска 

територия на „БОДИНА - 13“ ООД и др., който имот е образуван от имот № 001179 

/нула, нула хиляда сто седемдесет и девет/ целият с площ от 12,063 дка /дванадесет 

декара и шестдесет и три кв. м.кв. м./, описан в АПОС № 1097/05.06.2014 г. 

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

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

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



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

граници и съседи, съгласно скица-проект № К00339/16.07.2015 г.; имот № 001180 – др. 

селско стопанска територия на насл. на Лазар Вангелов Подгорски; имот № 001104 – 

пасище, мера на н-ци на Георги Стоянов Митрев и др., който имот е образуван от 

имот № 001179 /нула, нула хиляда сто седемдесет и девет/ целият с площ от 12,063 дка 

/дванадесет декара и шестдесет и три кв. м.кв. м./, описан в АПОС № 1097/05.06.2014 г. 

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

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

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

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

съседи, съгласно скица-проект № К00340/16.07.2015 г.; имот № 003060 – ливада на 

насл. на Спас Стоянов Брашнарски; имот № 003011 – широколистна гора на ЮЗДП ДП 

„ДГС Струмяни“ и др., който имот е образуван от имот № 003007 /нула, нула три 

хиляди и седем/ целият с площ от 74,236 дка /седемдесет и четири декара двеста 

тридесет и шест кв. м.кв. м./, описан в АПОС № 1096/05.06.2014 г. 

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

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

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

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

съседи, съгласно скица-проект № К00342/16.07.2015 г.; имот № 003058 – ливада на 

насл. на Спас Стоянов Брашнарски; имот № 003057 – ливада на насл. на Спас Стоянов 

Брашнарски и др., който имот е образуван от имот № 003007 /нула, нула три хиляди и 

седем/ целият с площ от 74,236 дка /седемдесет и четири декара двеста тридесет и шест 

кв. м.кв. м./, описан в АПОС № 1096/05.06.2014 г. 

Върнато за ново обсъждане от Областният управител на област Благоевград със 

Заповед ОА-АК-625/18.09.2015 год. 

 

Решение № 753 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ имот № 039030 (нула, тридесет и девет 

хиляди и тридесет) с площ от 57,145 дка (петдесет и седем декара сто четиридесет и 

пет кв. м.), седма категория, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска 

територия” находящ се в местността „Сусарник”, землището на село Илинденци с 

ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 039011 – напоителен 

канал на Община Струмяни; имот № 039081 – пасище, мера на Община Струмяни; 

имот № 039031 – полски път на Община Струмяни; имот № 039094 – нива на Йосиф 

Китанов Гълъбов и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

1181/13.02.2015 г. Вх. 300/13.02.2015 г.; Дв. вх. 297/13..07.2015 г., акт 8, т. 2, н.д. 183, п. 

и. 16240. 

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

размер на  97 718 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин и осемнадесет 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 № 754 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

общинска собственост, представляващ имот № 037007 (нула, тридесет и седем хиляди 

и седем) с площ от 1,874 дка (един декар осемстотин седемдесет и четири кв. м.), 

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

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

граници и съседи: имот № 037006 – нива на Георги Иванов Станчев; имот № 000243 – 

полски път на Община Струмяни; имот № 037005 – нива на насл. на Чано Петров 

Чанев, описан в Акт за частна общинска собственост № 1198/15.04.2015 г. вписан в 

службата по вписванията: Вх. 949/23.04.2015; дв.вх. 943/23.04.2015г., акт. 83, т. 4, нот. 

д. 620; и.п. 26534. 

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

на  1499 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и девет 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 № 755 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

общинска собственост, представляващ имот № 040116 (нула, четиридесет хиляди сто и 

шестнадесет) с площ от 7,985 дка (седем декара деветстотин осемдесет и пет кв. м.), 

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

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

граници и съседи: имот № 040120 – нива на насл. на Атанас Димитров начев; имот № 

040189 – нива на насл. на Кръстьо Димитров Хросинков; имот № 040039 – пасище с 

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

883/31.05.2012 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 944/06.06.2012, акт. 13, т. 4, 

нот. д. 626; и.п. 16243; 4403. Съгласно скица № К02608/30.03.2015г. върху имота има 

следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1 

т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени 

със заповедта за обявяване на защитената зона и плана за управление. 



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

на  6707 лв. (шест хиляди седемстотин и седем 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 № 756 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

общинска собственост, представляващ имот № 040117 (нула, четиридесет хиляди сто и 

седемнадесет) с площ от 2,397 дка (два декара триста деветдесет и седем кв. м.), седма 

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

землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 000231 – напоителен канал на община Струмяни; имот № 000242 – 

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

№ 794/29.03.2014 г., вписан в службата по вписванията: Дв. Вх. 519/31.03.2011, акт. 

155, т. 2, нот. д. 357; и.п. 11720; 4403. Съгласно скица № К02609/30.03.2015г. върху 

имота има следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно 

чл. 6, ал. 1 т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, 

определени със заповедта за обявяване на защитената зона и плана за управление. 

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

на  1918 лв. (хиляда деветстотин и осемнадесет 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 № 757 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 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 09 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

общинска собственост, представляващ имот № 039017 (нула, тридесет и девет хиляди и 

седемнадесет) с площ от 3,471 дка (три декара четиристотин седемдесет и един кв. м.), 

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

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

граници и съседи: имот № 000232 – напоителен канал на община Струмяни; имот № 

039019 – нива на Община Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1196/15.04.2015 г., вписан в службата по вписванията: Вх. 

951/23.04.2015, Дв. вх. 945/23.04.2015г. акт. 85, т. 4, нот. д. 622; и.п. 26536. Съгласно 

скица № К02607/30.03.2015г. върху имота има следните ограничения:  



 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 

ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 

 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1 т. 3 и т. 4 от 

Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със 

заповедта за обявяване на защитената зона и плана за управление. 

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

на  3124 лв. (три хиляди сто двадесет и четири 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 № 758 

От  заседание на ОбС, проведено на 02.09.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, във връзка чл.124, ал.3 и ал.7 и чл.125, ал.1 от ЗУТ ,с 9 – 

за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот №023020, 

находящ се в местността „Гарата“, землище на село Илинденци с площ от 9.813 дка от 

„нива“ в склад за мрамор и мраморни изделия. 

 

 


