
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 
 

 
 

Решение № 364 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 

 
на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, 
чл. 36 б, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за социалното 
подпомагане предлагам Общински съвет – Струмяни с 12 – за, против – 0, 
възд.се – 0 , ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни  приема “Стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Струмяни”  /2011-2015 година/. 
Приложение № 1 към Решение №364 от Протокол № 47/28.04.2011 година. 

 
 
 

Решение № 365 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 19, ал.3 от Закона за социално 
подпомагане, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за социално 
подпомагане с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни  приема “План  за развитие на социалните услуги 

в община Струмяни за 2011година”. 
Приложение № 2  към Решение №365 от Протокол № 47/28.04.2011 година. 

 
 

 
Решение № 366 

от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за 
изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването 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 
ползването на земеделските земи, с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

 



 
Възстановява правото на собственост по чл. 45ж, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на: 
1. На наследници на Христо Мицев Нонев, бивш жител на с. Добри Лаки – 

да бъде възстановен следния имот № 009191 с площ от 4,569 дка в местността 
„Ширината”, землището на село Добри Лаки. 
 

Решение № 367  
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 

 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 6 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост и чл. 8, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество с 12 – за, 
против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

1. Общински съвет Струмяни предоставя под наем за срок от 5 
години следните помещения – общинска собственост: 

 - Помещения: І с площ от 13,60 кв.м., ІІ с площ от 12,80 кв.м., находящи се 
на първи етаж в здравна служба с. Струмяни; 

- Помещение с площ от 14,80 кв.м., находящо се в здравна служба с. 
Струмяни, общ. Струмяни; 

- Помещения: І с площ от 11,60 кв.м., ІІ с площ от 11,60 кв.м., находящо се 
в здравна служба с Илинденци, общ. Струмяни; 

- Помещение с площ от 12 кв.м., находящо се в здравна служба с. 
Илинденци, общ. Струмяни; 

- Помещения: І – с площ от 13 кв.м., ІІ – с площ от 12 кв.м., ІІІ  - с площ от 
9 кв.м., находящи се на първи етаж в здравна служба с. Микрево, общ. 
Струмяни; 

- Помещение с площ от 13 кв.м., находящо се на първи етаж в здравна 
служба с. Микрево, общ. Струмяни; 

- Помещение с площ от 14 кв.м., находящо се на втория етаж в здравна 
служба с. Микрево, общ. Струмяни. 

 
2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да 

сключи договори за наем със: 
-  ЕТ „Д-р Венера Харизанова” за Помещения: І с площ от 13,60 кв.м., ІІ с 

площ от 12,80 кв.м., находящи се на първи етаж в здравна служба с. Струмяни; 
- ЕТ „Д-р Димитър Гогушев” за Помещение с площ от 14,80 кв.м., 

находящо се в здравна служба с. Струмяни, общ. Струмяни; 
- ЕТ „Д-р Димитър Гогушев” за Помещения: І с площ от 11,60 кв.м., ІІ с 

площ от 11,60 кв.м., находящо се в здравна служба с Илинденци, общ. 
Струмяни; 

- ЕТ „Д-р Антони Кичеец” за Помещение с площ от 12 кв.м., находящо се 
в здравна служба с. Илинденци, общ. Струмяни; 



- ЕТ „Д-р Явор Павлов” за Помещения: І – с площ от 13 кв.м., ІІ – с площ 
от 12 кв.м., ІІІ  - с площ от 9 кв.м., находящи се на първи етаж в здравна служба 
с. Микрево, общ. Струмяни; 

- ЕТ „Д-р Никола Янкулов” за Помещение с площ от 13 кв.м., находящо се 
на първи етаж в здравна служба с. Микрево, общ. Струмяни.  

- ЕТ „Д-р Емилия Димитрова Иванова” за Помещение с площ от 14 кв.м., 
находящо се  в здравна служба с. Микрево, общ. Струмяни.  

 
Решение № 368 

от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската 
собственост с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да организира и 

проведе конкурс за отдаване под наем на: 
1. Водоем с площ от 10,004 дка /десет декара и четири квадратни метра/, 

представляващ имот № 061008, ІХ /девета/ категория, находящ се в местността 
„Врабче”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, 
при граници и съседи: имот № 061010 – широколистна гора на МЗГ – ДЛ; имот 
№ 061011 – нива на насл. на Никола Ангелов Георгиев; имот № 061003 – 
широколистна гора на МЗГ – ДЛ; имот № 061007 – ливада на насл. на Темелко 
Иванов Петков; 

2. Водоем с площ от 7,280 дка /седем декара двеста и осемдесет квадратни 
метра/, представляващ имот № 135109, VІ /шеста/ категория, находящ се в 
местността „Пушовец”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община 
Струмяни, при граници и съседи: имот № 135105 – нива на насл. на Димитър 
Цветков Лазаров; имот № 135110 – нива на насл. на Илия Иванов Манолев; имот 
№ 135111 – нива на Иван Тодоров Диманков; имот № 135112 – нива на Тодор 
Христов Диманков; имот № 135113 – нива на насл. на Георги Вангелов Георгиев 
и др.  
 

 
Решение № 369  

от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т.23 и т.8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24а, ал. 5, т. 2 
от Закона за собствеността и ползването земеделските земи с 13 – за, против 
– 0, възд.се – 0 , ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да отдаде под 

наем за срок от една година следните имоти: 
1. Имот № 039001 – представляващ нива с площ от 70,506 дка, VІ категория, 

находящ се в местността „Елезовец” землище на село Илинденци; 



2. Имот № 039016 – представляващ нива с площ от 4,317 дка, VІ категория в 
местността „Елезовец” землище на село Илинденци; 

3. Имот № 039019 – представляващ нива с площ от 21,163 дка, VІ категория 
в местността „Сусарник” землище на село Илинденци; 

4. Имот № 040116 – представляващ нива с площ от 8,423 дка, VІІ категория 
в местността „Бабище” землище на село Илинденци; 

5. Имот № 040117 – представляващ нива с площ от 2,397 дка, VІІ категория 
в местността „Бабище” землището на село Илинденци; 

6. Имот № 040121 – представляващ нива с площ от 9,785 дка, VІІ категория 
в местността „Бабище” землището на село Илинденци; 

7. Имот № 041001 – представляващ нива с площ от 8,150 дка, VІ категория в 
местността „Калъчовец” землището на село Илинденци; 

8. Имот № 042006 – представляващ нива с площ от 1,781 дка, VІ категория в 
местността „Бабище” землището на село Илинденци; 

9. Имот № 042008 – представляващ нива с площ от 12,660 дка, VІ категория 
в местността „Бабище” землището на село Илинденци; 

10. Имот № 042011 – представляващ нива с площ от 4,285 дка, VІ категория 
в местността „ Бабище” землището на село Илинденци. 
 

 
Решение № 370  

от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 6 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2 , ОбС 
реши 
 

Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – План за 
застрояване  за ПИ 023013, м. „Гарата” в землището на с.Илинденци община 
Струмяни, съгласно Решение № 6 от протокол № 5 от 24.06.2010  г. на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 
 

Решение № 371 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

  



Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – План за 
застрояване  за ПИ 007056, м. „Гладно Поле” в землището на с.Драката община 
Струмяни, съгласно Решение № 4 от протокол № 5 от 24.06.2010  г. на ЕСУТ 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 

Решение № 372 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 
 

Одобрява подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  
за ПИ 008010, м. „Гладно Поле” в землището на с.Микрево община Струмяни, 
съгласно Решение № 4 от протокол № 5 от 29.10.2009 г. и Решение № 5 от 
протокол № 5 от 29.10.2009 г.на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 

Решение № 373 
 

от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за застрояване  за ПИ 

0090033, м. „Горно Поле”, землището на с.Илинденци, община Струмяни, 
съгласно Решение № 4 от протокол № 2 от 16.04.2009 г. на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 
 

 
Решение № 374 

 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 



на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  

за ПИ 035006, м. „Сусарник” в землището на с.Илинденци, община Струмяни, 
съгласно Решение № 3 от протокол № 5 от 29.10.2009 г. на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 
 

 
Решение № 375 

 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  

за ПИ 033013, м. „Сусарник” в землището на с.Илинденци, община Струмяни, 
съгласно Решение № 4 от протокол № 5 от 29.10.2009 г. на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 
 

Решение № 376 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  

за ПИ 035005, м. „Сусарник” в землището на с.Илинденци, община Струмяни, 
съгласно Решение № 5 от протокол № 4 от 27.08.2009  г. на ЕСУТ. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 



 
 

Решение № 377  
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за застрояване  за ПИ 000250 

в землището на с.Илинденци, община Струмяни, съгласно Решение № 3 от 
протокол № 4 от 27.08.2009 г. на ЕСУТ 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 

Решение № 378 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с Решение № 4 от 
Протокол № 5 от 24.06.2010 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС 
реши 

 
Одобрява подробен устройствен план – План за застрояване  за ПИ 

135007, м. „Пушовец” в землището на с.Илинденци община Струмяни, съгласно 
Решение № 6 от протокол № 5 от 29.10.2009 г. на ЕСУТ 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни 
пред Административен съд – гр. Благоевград. 
 

Решение № 379 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.9, т.23 и т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с неизпълнение на 
т.4 от Меморандума за ПЧП „За управление на водоснабдителни и 
канализационни услуги в община Струмяни „Финансови инвестиции и 
справедливо възстановяване и т.10 от Решение № 440 от Протокол № 
57/14.09.2007год. с 9 – за, против – 1, възд.се – 3 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни отменя Решение №440 от Протокол № 57 от 
14.09.2007 година на Общински съвет Струмяни относно приемане на 
меморандум за публично-частно партньорство за управление на 
водоснабдителните и канализационни услуги в община Струмяни. 



 
 

 
 

Решение № 380 
от заседание № 47 на Общински съвет Струмяни, провело се на 28.04.2011год. 

 
на основание чл. 21 ал.1 т. 10 и т.24  от ЗМСМА, и чл. 17 ал.1 от Закона за 
общинския дълг ,  във връзка с изпълнение на Договор № А 09-31-
126С/12.06.2009г. по Проект „ Постигане на по-добри услуги за гражданите и 
бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични 
възможности” по ОПАК чрез ЕСФ с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

1.Общински съвет Струмяни взема решение за поемане на общински дълг- 
формиран от договор за общински заем /чл.3 т.2 от ЗОД/ - банков кредит – 
овърдрафт  в размер на  150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ за покриване 
на временен недостиг на средства , възникнал по време на изпълнение на Проект 
№ А 09-31-126 /30.01.2009г по ОПАК. И Договор № А 09-31-126С /12.06.2009г. 
сключен между община Струмяни и Министерството на финансите- Управляващ 
орган на Оперативна програма административен капацитет с „Интернешънъл 
Асет Банк” АД при следните условия: 
Максимален размер на кредита- 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ 
Обезпечение- финансова помощ по договор № А 09-31-126С от 12.06.2009г. и 
анексите към него - 80% от собствените приходи на общината. 
Начин на погасяване-  в режим на овърдрафт с краен срок за погасяване  
30.09.2011г. 
Максимален лихвен процент- 10 % 
Максимален размер на таксите и комисионните – 1,5% 
Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви и такси. 

2.Възлага на кмета на община Струмяни да подготви необходимите 
документи за получаване на банковия кредит и да ги представи пред 
„Интернешенъл Асет Банк” АД гр. София 

3. Упълномощава кмета на община Струмяни да сключи договор за банков 
кредит, както  и да сключи договор за учредяване на обезпечение по реда на ЗОЗ 
за покриване на временен недостиг на средства по Проект № А -09-31- 126 
/30.01.2009г. по ОПАК и Договор № А 09-31-126С /12.06.2009г. и анексите към 
него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


