
ПРОТОКОЛ №34 

 
Решение № 466 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г. 

 

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

администрация, с 8 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби от община Струмяни”  

 
Решение № 467 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  с 8 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните промени в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”, както следва: 

В чл. 24. Наем на петна за ВТО – за кв. м. на месец се променя, както следва: 

- село Струмяни от 3,50 лв. на 2.00 лв. 

- село Микрево от 3,00 лв. на 2,00 лв. 

- село Илинденци от 3,00 лв. на 1,50 лв. 

- Всички останали населени места в Общината от 2,50 лв. на 1,30 лв. 

 В Приложение № 5 към чл. 50: Административни услуги: Търговия, транспорт 

собственост се прави следната промяна: 

 В т. 1. Продажба на тръжни книжа по ЗОС, ЗОП и НВМО; тире второ и трето 

текста придобиват следния вид:  

- За отдаване под наем от 60 лв./бр. на 50 лв./бр.; 

- За продажба по ЗОС от 100 лв./бр. на 70 лв./бр. 

 

Решение № 468 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане 

на финансова помощ  № 01/313/00042   от 16.06.2011год. по мярка 313 за Проект 

„Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното 

природно и културно наследство в община Струмяни”, сключен между Община 

Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор, с 8 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Струмяни    да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  38 408.38 лв. (тридесет и осем 

хиляди четиристотин и осем лева и тридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 

110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ № № 01/313/00042   от 16.06.2011год. по мярка 313 за 



Проект „Създаване на посетителски център за представяне и експониране на 

местното природно и културно наследство в община Струмяни”” сключен между 

Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № № 01/313/00042   от 16.06.2011год.   

и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

Решение № 469 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 11   от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5  от ЗУТ, във 

връзка със заявление с вх. вх. № 66 – Ф - 160 / 23.10.2013г. от 

„МАРГЕМИН“ЕООД, дружество от групата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ"АД,  

ЕИК 175154483, с адрес на управление : гр.София 1619, район Витоша, ул.”Дамяница”№3-

5 
Общински съвет Струмяни реши: 

РАЗРЕШАВА:Изработване на Проект за „Подробен устройствен план” – „План 

за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти в землището на с.Илинденци, 

попадащи в концесионната площ на находище за добив на подземни богатства 

"Пиринка", землище с.Илинденци, както следва:  

- ПИ № 039030 (нула, три, девет, нула, три, нула) с площ от 57,145 дка (петдесет 

и седем декара сто четиридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване 

„пасища с храсти”, публична общинска собственост, предоставени със Заповед по 

чл.45в /7/ от ППЗСПЗЗ № РД – 10 – 105 от 21.07.2008г., находящ се в землището на 

с.Илинденци, общ. Струмяни;  

- ПИ № 039019 (нула, три, девет, нула, три, нула) с площ от 21,163 дка (двадесет 

и един декара сто шестдесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване „ниви - 

орна земя” - частна общинска собственост, предоставени със Заповед по чл.45в /7/ от 

ППЗСПЗЗ № РД – 10 – 105 от 21.07.2008г., находящ се в землището на с.Илинденци, 

общ. Струмяни;  

- ПИ № 039016 (нула, три, девет, нула, три, нула) с площ от 4,318 дка (четири 

декара триста и осемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване „ниви - орна 

земя” – частна  общинска собственост, предоставени със Заповед по чл.45в /7/ от 

ППЗСПЗЗ № РД – 10 – 105 от 21.07.2008г., находящ се в землището на с.Илинденци, 

общ. Струмяни;  

- ПИ № 039020 (нула, три, девет, нула, три, нула) с площ от 6,487 дка (шест 

декара четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), начин на трайно ползване 

„ливада” - частна общинска собственост, предоставени със Заповед по чл.45в /7/ от 

ППЗСПЗЗ № РД – 10 – 105 от 21.07.2008г., находящ се в местността „Сусарник“, 

землище на с.Илинденци, общ. Струмяни, описано в скица № К02080 / 21.01.2014г. на 

ОСЗ с.Струмяни;  

- ПИ № 039026 (нула, три, девет, нула, три, нула) с площ от 2,248 дка (два декара 

двеста четиридесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване „нива” – частна  

общинска собственост, предоставени със Заповед по чл.45в /7/ от ППЗСПЗЗ № РД – 10 

– 105 от 21.07.2008г., находящ се в местността „Сусарник“, землище на с.Илинденци, 

общ. Струмяни, описано в скица № К02082 / 21.01.2014г. на ОСЗ с.Струмяни 

с цел „Територия със специално предназначение - за добив на подземни 

богатства - строителни материали от находище "Пиринка", землище на с.Илинденци, 

община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и ал.7, т.17, чл.45, ал.3, т.10 и чл.46, ал.1 от 

Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони..   



Решение № 470 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

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 
Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 017016 (нула, 

седемнадесет хиляди и шестнадесет) с площ от 2,007 дка (два декара и седем кв. м.), 

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

„Разсадника”, землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 017015 – нива на насл. на Стоян Илиев 

Петров; имот № 017014 – нива на Славка Александрова Дамянова; имот № 000062 – 

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

№ 1049/29.01.2014 г. Съгласно скица № К00340/20.01.2014г., върху имотът има 

следните ограничения: 

 22 Магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm. В охранителна зона 

на 200 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, 

дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените 

площи за просеки за строителство на газопровода на по – малко от 10 м от двете му 

страни. 

 66  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 с плана за управление.  

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

размер на 1666,00 лв. (хиляда шестотин шестдесет и шест лв.) 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 № 471 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

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 
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

общинска собственост, представляващ поземлен имот 001059 (нула, нула хиляда и 

петдесет и девет лева) с площ от 3,590 дка (три декара петстотин и деветдесет кв. м.), 

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

„Дългия Рид”, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, 

при граници и съседи: имот № 001060 – нива на насл. на Петър Василев Стоянов; имот 

№ 001063 – др. селст. територия на на насл. на Петър Василев Стоянов, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1051/30.01.2014 г 

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

размер на  1 795,00 лв. (хиляда седемстотин деветдесет пет 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 № 472 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,  във връзка с  Постановление № 3 на 

Министерски съвет  от 15.01.2014 год. (§7 от ДВ брой 8 от 28.01.2014г.), с което се 

изменя Постановление № 67 на Министерски съвет  от 2010 година за заплатите в 

бюджетните организации и дейности 
Общински съвет Струмяни реши: 

Определя основното месечно възнаграждение на кмета на Община Струмяни в размер 

на 1800.00 /хиляда и осемстотин/лв. 

 

Решение № 473 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя основно месечно възнаграждение на кметовете на кметства, както следва:   

1. Иван Методиев Божинов – кмет на кметство с. Микрево  -  850.00 /осемстотин 

и петдесет/лв; 

2. Бойко Благоев Ибришимов – кмет на кметство с.Илинденци -800.00 

/осемстотин/лв. 

 

Решение № 474 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

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 социалното подпомагане,   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „План за развитие на социалните услуги в община Струмяни – 2015г „ 

 

Решение № 475 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от пет стопански години поземлен имот № 005207 (нула, нула пет хиляди 

двеста и седем) с площ от 28,796 дка (двадесет и осем декара седемстотин деветдесет и 

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

местността „Вехна“, землището на село Клепало с ЕКАТТЕ 37191, община Струмяни, 

при граници и съседи: имот № 005174 – залесена територия на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 



Струмяни“; имот № 005206 – ливада на Община Струмяни и др., описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1069/05.03.2014 год.  

  - Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

115,18 лв.(сто и петнадесет лева и осемнадесет ст.) за една стопанска година. 
         2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 476 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от пет стопански години поземлен имот № 005194 (нула, нула пет хиляди сто 

деветдесет и четири) с площ от 10,342 дка (десет декара триста четиридесет и два кв. 

м.), десета категория, с начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността 

„Краставарника“, землището на село Клепало с ЕКАТТЕ 37191, община Струмяни, 

при граници и съседи: имот № 005192 – пасище, мера на насл. на Георги Петров 

Стоилов; имот № 005188 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 005195 – 

ливада на Община Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 

1070/05.03.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

41,36 лв.(четиридесет и един лева и тридесет и шест ст.) за една стопанска година. 
         2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 477 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от пет стопански години поземлен имот № 005195 (нула, нула пет хиляди сто 

деветдесет и пет) с обща площ от 43,008 дка (четиридесет и три декара и осем кв. м.), 

десета категория, с начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността 

„Краставарника“, землището на село Клепало с ЕКАТТЕ 37191, от който 1,848 дка 

/един декар осемстотин четиридесет и осем кв. м./ са иглолистна гора и попадат в 

отдел/подотдел 125 ф /сто двадесет и пети/, при граници и съседи: 005185 – нива на 

Община Струмяни; имот № 005221 – нива на насл. на Никола Якимов Рушков и др., 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1071/05.03.2014 год. 



- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

172,03 лв.(сто седемдесет и два лева и три ст.) за една стопанска година. 

         2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 478 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от пет стопански години поземлен имот № 005196 (нула, нула пет хиляди сто 

деветдесет и шест) с обща площ от 24,300 дка (двадесет и четири декара и триста кв. 

м.), десета категория, с начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността 

„Краставарника“, землището на село Клепало, с ЕКАТТЕ 37191, община Струмяни,  

от който 2,108 дка /два декара сто и осем кв. м./ са иглолистна гора и попадат в 

отдел/подотдел 125/ я /сто двадесет и пети/ и 1,083 дка /един декар и осемдесет и три 

кв. м./ са иглолистна гора и попада в отдел/подотдел 126/з /сто двадесет и шест/, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1072/05.03.2014 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

97,20 лв.(деветдесет и седем лева и двадесет ст.) за една стопанска година. 

         2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 479 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от пет стопански години поземлен имот № 005204 (нула, нула пет хиляди 

двеста и четири) с обща площ от 25,261 дка (двадесет и пет декара двеста шестдесет и 

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

местността „Вехна“, землището на село Клепало с ЕКАТТЕ 37191, община Струмяни, 

от който 3,666 дка /три декара шестотин шестдесет и шест кв. м./ са иглолистна гора 

и попадат в отдел/подотдел 125/ л /сто двадесет и пети/, при граници и съседи: имот № 

005174 – залесена територия на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 020009 – 

залесена територия на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1073/05.03.2014 год. 



- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

101,04 лв.(сто и един лева и четири ст.) за една стопанска година. 

         2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 480 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

          1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от шест стопански години поземлен имот № 004104 (нула, нула четири 

хиляди сто и четири) с площ от 1,349 дка (един декар триста четиридесет и девет кв. 

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

„Турлин баир“, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 004103 – нива на насл. на Костадин Николов Филчев; имот 

№ 004093 – нива на насл. на Борис Андонов Ангелов и др., описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1066/24.02.2014 год. Съгласно скица № К00814/11.02.2014 

година  върху имота има следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите 

птици, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, 

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

  - Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

13,49 лв.(тринадесет лева и четиридесет и девет ст.) за една стопанска година. 
2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник.   

 

Решение № 481 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

         1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от шест стопански години поземлен имот № 004106 (нула, нула четири 

хиляди сто и шест) с площ от 15,581 дка (петнадесет декара петстотин осемдесет и 

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

местността „Турлин баир“, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 004093 – нива на насл. Богдан Андонов 

Вангелов; имот № 004103 – нива на насл. На Костадин Николов Филчев и др., описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1067/24.02.2014 год.Съгласно скица № 

К00813/11.02.2014 година, върху имота има следните ограничения:  



22 Магистрален газопровод 700 mm или от 600 до 800 mm. В охранителна зона 

на 200 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, 

дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените 

площи за просеки за строителство на газопровода на по – малко от 10 м от двете му 

страни. 

66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на 

защитената зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

155,81 лв.(сто петдесет и пет лева и осемдесет и една ст.) за една стопанска година. 
2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник.   

 

Решение № 482 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г.  

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 1 от Закона 

за арендата в земеделието, във връзка с чл. 46 и чл. 47 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 50, т. 15 от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни 
Общински съвет Струмяни реши: 

   1. Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 

за срок от шест стопански години поземлен имот № 004099 (нула, нула четири 

хиляди деветдесет и девет) с площ от 2,239 дка (два декара двеста тридесет и девет кв. 

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

„Турлин баир“, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 004089 – нива на община Струмяни; имот № 004098 – нива 

на Таня Кирилова Таскова, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1068/24.02.2014 год. Съгласно скица № К00815/11.02.2014 година, върху имота има 

следните ограничения: 

66 Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 

22,39 лв.(двадесет и два лева и тридесет и девет ст.) за една стопанска година. 

2. Възлага на Кмета на община Струмяни да проведе публичният търг по реда на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и да сключи договор за аренда със спечелилият участник. 

 

Решение № 483 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.03.2014г. 

 

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 



Общински съвет Струмяни реши: 

Предоставя имоти 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 Мехмед Мустафов Абазов бивш жител на село Илинденци, 

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

 1. Поземлен имот № 140052 /сто и четиридесет хиляди, нула петдесет и две/ с 

площ от 5,003 дка /пет декара и три кв. м./, находящ се в местността „ВТОРИЯ 

ЯВОР”, с начин на трайно ползване „НИВА“, ІХ /девета/ категория, находящ се в 

землището на село ИЛИНДЕНЦИ с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници 

и съседи, съгласно скица-проект № Ф01897/06.11.2013 г., заверена на 30.01.2014 г.: 

имот № 140053 – нива на Община Струмяни и др., който имот е образуван от 

поземлен имот № 140032 /сто и четиридесет, нула тридесет и две/ целият с площ от 

10,262 дка /десет декара двеста шестдесет и два кв. м./, находящ се в местността 

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

1064/24.02.2014 г. 

 2. Поземлен имот № 140054 /сто и четиридесет хиляди, нула петдесет и четири/ 

с площ от 10,093 дка /десет декара и деветдесет и три кв. м./, находящ се в местността 

„ТЕМЕН ДОЛ”, с начин на трайно ползване „НИВА“, VІ /шеста/ категория, находящ 

се в землището на село ИЛИНДЕНЦИ с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при 

граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01920/18.01.2014 г.: имот № 140056 – 

нива на Община Струмяни; имот № 140035 – пасище с храсти на Община Струмяни и 

др., който имот е образуван от поземлен имот № 140043 /сто и четиридесет, нула 

четиридесет и три/ целият с площ от 89,346 дка /осемдесет и девет декара триста 

четиридесет и шест кв. м./, находящ се в местността „Пушовец“, землището на 

Илинденци, описан в Акт за частна общинска собственост № 836/01.03.2012 г. 

 3. Поземлен имот № 140055 /сто и четиридесет хиляди, нула петдесет и пет/ с 

площ от 8,888 дка /осем декара осемстотин осемдесет и осем кв. м./, находящ се в 

местността „ТЕМЕН ДОЛ”, с начин на трайно ползване „НИВА“, VІ /шеста/ 

категория, находящ се в землището на село ИЛИНДЕНЦИ с ЕКАТТЕ 32665, община 

Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01919/18.01.2014 г.: имот 

№ 140056 – нива на Община Струмяни; имот № 140038 – пасище с храсти на Община 

Струмяни и др., който имот е образуван от поземлен имот № 140043 /сто и 

четиридесет, нула четиридесет и три/ целият с площ от 89,346 дка /осемдесет и девет 

декара триста четиридесет и шест кв. м./, находящ се в местността „Пушовец“, 

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

836/01.03.2012 г. 

 

 

 

 

 


