
 
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 

 
 

 
Решение № 395 

 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 54 от Закона за 
общинската собственост и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
разпореждане и управление на общинската собственост с 11 – за, против – 0, възд.се –0, 
ОбС реши 

 
1. Общински съвет Струмяни  реши на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 9, ал. 2 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
предоставя за срок от 10 /десет/ години за безвъзмездно право за ползване на 
Регионална Дирекция „Гранична Полиция” – ГДГП – МВР върху масивна сграда на два 
етажа със застроена площ от 412,50 кв.м. /четиристотин и дванадесет квадратни метра и 
0,50/, ведно с прилежащ терен с площ от 1 310 кв.м. /хиляда триста и десет квадратни 
метра/ представляващ УПИ І /първи/, кв. 4 /четвърти/ по РП на с. Микрево, общ. 
Струмяни, обл. Благоевград. 

2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи Договор 
за безвъзмездно управление с Директора на Главна Дирекция „Гранична Полиция” – 
МВР.   
 

 
Решение № 396 

 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 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 11 – за, против – 0, възд.се –0, ОбС реши 

 
 Общински съвет Струмяни реши: 
 Възстановява правото на собственост по чл. 45ж, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на: 
  Георги Страшимиров Попгеоргиев жител/бивш жител на с. Цапарево – да бъде 

настанен в следните имоти: № 010178 с площ от 13,281 дка в местността „Попадиини 
сливи”, землището на село Цапарево; имот № 008009 с площ от 2,150 дка в местността 
„Присоето”, землището на село Цапарево; имот № 008108 с площ от 19,536 дка в 
местността „Присоето”, землището на село Цапарево; имот № 008119 с площ от 1,717 
дка в местността „Присоето”, землището на село Цапарево. 
 
 

 
 
 



Решение № 397 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 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 10 – за, против – 0, възд.се –1, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
Възстановява правото на собственост по чл. 45ж, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на закона за собствеността и ползването на земеделските земи на: 
Иван Петров Укев жител/бивш жител на с. Палат – да бъде настанен в следния 

имот: № 008190 с площ от 11,000 дка в местността „Побиен камък”, землището на село 
Палат, общ. Струмяни. 
 

Решение № 398 
 

от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 
30.06.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
Решение № 7 от Протокол № 5 от 29.10.2009 г. на ЕСУТ с 11 – за, против – 0, възд.се – 
0, ОбС реши 
 

Одобрява подробен устройствен план – План за застрояване  за ПИ 135008, м. 
„Пушовец” в землището на с.Илинденци община Струмяни, съгласно Решение № 7 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 № 399 
 

от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 
30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5, т. 2 от Закона 
за ползването и стопанисването на земеделските земи с 10 – за, против – 0, възд.се – 1, 
ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши възлага на Кмета на общината да отдаде под 
наем за срок от една година и сключи Договор за наем със: 

1. Симеон Стоилов Хаджийски от село Струмяни за 1,500 дка от имот № 039086 – 
представляващ Нива целия с площ от 6,209 дка, VІІ категория, находящ се в местността 
„Елезовец” землище на село Илинденци на ; 

2. Илия Евгениев Хаджиев от с. Илинденци, общ. Струмяни за 17 дка от частта на 
имот № 142005, представляваща Нива с площ от 33,642 дка,VІ категория в местността 
„Задлък” землище на село Илинденци; 

3. Огнян Ефтимов Ризов от село Струмяни за имот № 000301, представляващ Нива 
с площ от 0,908 дка, VІІ категория, находящ се в местността „Гарата” землище на село 
Илинденци. 
 
 



 
 

Решение № 400 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5, т. 2 от Закона за 
ползването и стопанисването на земеделските земи с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, 
ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши възлага на Кмета на общината да отдаде под 
наем за срок от една година и сключи Договор за наем с: 

1.Владимир Асенов Личев от гр. Благоевград, ул. „Струма” № 17, ет. 3, ап. 6  за 
1,000 дка /един декар/ от имот № 040033 – представляващ Нива целия с площ от 4,345 
дка, VІІ категория, находящ се в местността „Бабище” землище на село Илинденци. 

 
Решение № 401 

 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 3 от Наредбата за 
поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община Струмяни 
с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни утвърждава следните схеми /скици/ на местата за 
разполагане на временни преместваеми съоръжения: 

1. Скица № 65/16.06.2011 г. – с. Струмяни; 
2. Скица № 66/16.06.2011 г. – с. Струмяни; 
3. Скица № 67/16.06.2011 г. – с. Струмяни; 
4. Скица № 68/16.06.2011 г. – с. Илинденци; 
5. Скица № 69/16.06.2011 – с. Микрево; 
6. Скица № 70/16.06.2011 г. – с. Микрево; 
7. Скица № 71/16.06.2011 г. – с. Каменица; 
8. Скица № 81/29.06.2011 г. – с. Илинденци; 
9. Скица № 83/29.06.2011 г. – с. Илинденци; 

        10.Скица № 84/29.06.2011 г. – с. Горна Крушица; 
        11.Скица № 85/29.06.2011г. – с. Драката, като имот №1Д с квадратура 15кв. м. 
отпада; 
        12.Скица № 86/29.06.2011г. – с. Добри Лаки. 
 

Решение № 402 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с 8 – за, против – 2, възд.се – 1, ОбС 
реши 

 
Общински съвет Струмяни приема на Годишния отчет на „ВиК – Стримон” 

ООД село Микрево за 2010 год. 
 

Решение № 403 
 

от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 
30.06.2011год. 

 
 



на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
Решение № 3 от Протокол № 2 от 18.06.2011 г. на ЕСУТ, с 11 – за, против – 0, възд.се – 
0, ОбС реши 
 

„ОбС Струмяни одобрява Подробен устройствен план – План за застрояване  за 
ПИ № 116050, м. „Масовец” в землището на с.Илинденци, община Струмяни с цел 
промяна предназначение от земеделска земя „нива” в „за жилищно строителство”. 

 На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Струмяни пред 
Административен съд – гр. Благоевград 

 
Решение № 404 

 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 

на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
Решение № 3 от Протокол № 2 от 18.06.2011 г. на ЕСУТ, с 11 – за, против – 0, възд.се – 
0, ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни одобрява Подробен устройствен план – План за 

застрояване  за ПИ067019, м. „Боровец” в землището на с.Илинденци община 
Струмяни, с цел изключване на имота с начин на трайно ползване – залесена територия, 
вид на горите – голина по реда на §123 от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за горите и преотреждането му за „Вилно строителство” в устройствена зона Ов. 

 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 № 405 

от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 
30.06.2011год. 

 
на основание чл. 21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА и чл.11, ал.8 от ЗОС, с 11 – за, 

против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 
 

1.Общински съвет Струмяни утвърждава пазарни оценки изготвени от 
независим оценител за следните недвижими имоти – публична общинска собственост, 
които да послужат за начална конкурсна цена, а именно: 

1.1. Пазарна наемна стойност на съоръжение водоем, представляващ имот № 
061008, с площ 10.004 дка, разположен в землище на село Илинденци, община 
Струмяни, ЕКАТТЕ 32665 на стойност 112.00лв./мес. или 1344.00лв./год с ДДС 
възложена на независим оценител, след започната процедура за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс с Решение №368 от Протокол № 47 от 28.04.2011 год. на 
Общински съвет Струмяни; 

 1.2. Пазарна наемна стойност на съоръжение водоем, представляващ имот № 
135109, с площ 7.28 дка, разположен в местността „Пушовец”,  землище на село 
Илинденци, община Струмяни, ЕКАТТЕ 32665 на стойност 66.25лв./мес. или 
795.00лв./год. с ДДС възложена на независим оценител, след започната процедура за 
отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс с Решение №368 от Протокол № 
47 от 28.04.2011 год. на Общински съвет Струмяни. 

 
 
 

 
 
 



Решение № 406 
от Протокол №51 от заседание на Общински съвет Струмяни проведено на 

30.06.2011год. 
 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, 

ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши отпуска на шест деца от клуба по карате в 
община Струмяни по 150.00 /сто и петдесет/ лева на дете за участие в летен лагер - 
обучение в град Приморско. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Област  Благоевград ;  тел . /факс :  07434/30 60,  31-05 ,  E-mai l :  s t rumyani_obs@abv.bg  

 
 


