
Решение №57 
От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, с 13 – за, против – 0, възд.се – 0,  
Общински съвет Струмяни приема Борис Стоянов да участва в състава на 

постоянните комисии, както следва: 
 - Комисията по строителство,градоустройство и общинска собственоскт - член; 
 - Комисията изпълнение решенията на Общински съвет - член; 
 - Комисията по гори, земеделие и екология - член. 

 
Решение №58 

От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.41 от Закона за защита 
при бедствия с 13 – за, против – 0, възд.се – 0,  

Общински съвет Струмяни  създава доброволно формирование на територията 
на община Струмяни за подпомагане органите на  Национална служба “Пожарна 
безопасност и защита на населението” за предотвъртяване, ограничаване, ликвидиране 
на пожари; ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и 
катастрофи; спасяване на хора и имущество.  

 
Решение №59 

От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона 
за защита при бедствия с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

Общински съвет Струмяни утвърждава “Общински план за защита при 
бедствия”. 

 
Решение №60 

От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 
 
На основание чл. 21, ал.1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество с 13 – за, против – 
0, възд.се – 0,  

І. Общински съвет Струмяни отменя свои решения, касаещи разпореждането с 
урегулиран поземлен имот І /първи/ с пл. № 910 /деветстотин и десет/, находящ се в 
квартал 47 /четиридесет и седми/ по РП на с. Микрево, ведно с построените в него 
сгради, а именно: 

-  Решение № 401 от Протокол № 51/23.05.2007 г на ОбС Струмяни; 
 - Решение № 434 от Протокол 56/10.08.2007 г. на ОбС Струмяни; 
 - Решение № 435 от Протокол № 56/10.08.2007 г. на ОбС Струмяни 

ІІ . Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ урегулиран поземлен имот І /първи/ с пл. № 910 /деветстотин и десет/ 
целият с площ от 1028 кв. м. /хиляда двадесет и осем квадратни метра/, ведно с 
построените върху същия имот масивна сграда на един етаж със застроена площ от 187 
кв. м /сто осемдесет и седем кв. м./. и гараж със застроена площ от 25 кв. м./двадесет и 
пет кв. м./, находяща се в квартал 47 /четиридесет и седми/ по регулационния план  с. 



Микрево, община Струмяни, при граници и съседи на имота: от север и изток улица; от 
запад и юг – напоителен канал. 

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект 
представляващ: урегулиран поземлен имот І /първи/ с пл. № 910 /деветстотин и десет/ 
целият с площ от 1028 кв. м. /хиляда двадесет и осем квадратни метра/, ведно с 
построените върху същия имот масивна сграда на един етаж със застроена площ от 187 
кв. м /сто осемдесет и седем кв. м./. и гараж със застроена площ от 25 кв. м./двадесет и 
пет кв. м./, находяща се в квартал 47 /четиридесет и седми/ по регулационния план  с. 
Микрево, община Струмяни, която е на стойност 14 853,00 лева /четиринадесет 
хиляди осемстотин петдесет и три лева/.   

3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, приета от 
Общински съвет Струмяни. 

4. Определя начална конкурсна цена в размер на 14 853,00 лева /четиринадесет 
хиляди осемстотин петдесет и три лева/.   

5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, 
след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

 
Решение №61 

От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 
 
На  основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1,2,3,4 от 

Закона за общинската собственост с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 
Общински съвет Струмяни реши:  
1. Отменя частично Решение № 432 от Протокол № 56/10.08.2007 г. в частта ІІ 

глава и прави следните промени: Апартамент № 1, етаж 2 със застроена площ от 63 кв. 
м., находящ се в УПИ VІ, квартал 11 по РП на с. Цапарево да бъде ведомствено 
жилище. 

2. Апартамент със застроена площ от 48 кв. м.  – находящо се на ІІ – ри етаж в 
административна сграда, намиращ се в УПИ І , квартал 27 по РП на с. Струмяни да 
бъде за настаняване под наем на граждани,  с установени жилищни нужди; 

3. Апартамент № 4, етаж 1 със засроена площ от 43,90 кв. м., намиращ се в УПИ 
І , квартал 31 по РП на с. Струмяни да бъде резервно жилище. 
 4. Апартамент № 2, етаж 3 със застроена площ от 66,37 кв. м., находящ се в УПИ 
І, квартал 31 по РП на с. Струмяни от резервно жилище  да бъде обявено за 
продажба. 
 

Решение №62 
От заседание, проведено на 30.04.2008г.,  Протокол № 8 

 
На основание чл. 21, ал.1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 54а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество с 13 – за, против – 
0, възд.се – 0,  

І. Общински съвет Струмяни реши:  
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ : Апартамент № 2, етаж 3 със застроена площ от 66.37 кв. м., 9,6% 
идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж от общата 
площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І /първи/, квартал 31 /тридесет и 



първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при граници и 
съседи на имота: главен път; апартамент 1, етаж 3; таван; апартамент 2, етаж 2 
 2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект 
представляващ: Апартамент № 2, етаж 3 със застроена площ от 66.37 кв. м., 9,6% 
идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж от общата 
площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І /първи/, квартал 31 /тридесет и 
първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при граници и 
съседи на имота: главен път; апартамент 1, етаж 3; таван; апартамент 2, етаж 2, която е 
на стойност 9 481,00 лева /девет хиляди четиристотин осемдесет и един лева/.   

3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, приета от 
Общински съвет Струмяни. 

4. Определя начална конкурсна цена в размер на 9 481,00 лева /девет хиляди 
четиристотин осемдесет и един лева/.   

5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, 
след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 

 
ІІ. Общински съвет Струмяни реши: 
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ : Апартамент № 1, етаж 2 със застроена площ от 59.58 кв. м., 8,5% 
идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж от общата 
площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І /първи/, квартал 31 /тридесет и 
първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при граници и 
съседи на имота: апартамент 2, етаж 2; двор; апартамент 1, етаж 3; апартамент № 1, 
етаж 1. 
 2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект 
представляващ: Апартамент № 1, етаж 2 със застроена площ от 59.58 кв. м., 8,5% 
идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж от общата 
площ на парцела - 1 403,52 кв. м., намиращ се в УПИ І /първи/, квартал 31 /тридесет и 
първи/ по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, при граници и 
съседи на имота: главен път; апартамент 1, етаж 3; таван; апартамент 2, етаж 2 която е 
на стойност 8 506,00 лева /осем хиляди петстотин и шест лева/.   

3. Продажбата да се извърши, чрез конкурс, по реда на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, приета от 
Общински съвет Струмяни. 

4. Определя начална конкурсна цена в размер на 8 506,00 лева /осем хиляди 
петстотин и шест лева/. 

5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, 
след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 


