
ПРОТОКОЛ №45 

 
Решение № 647 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „ Годишен отчет за дейността  на Общински съвет Струмяни за периода 

30.06.2014 год.  до 31.12.2014 година. 

 
Решение № 648 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост, 10 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 

2015 година”.  

 

Решение № 649 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 10 – за; 0 – против; 0 – въздържали се;  

 
Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните промени в Решение № 492 от Протокол № 35/30.04.2014 година на Общински 

съвет Струмяни, както следва: 
В Приложение № 1 . Имоти с начин на трайно ползване „ниви“, в част ІV. Землището на 

село Горна Крушица се добавят следните имоти: 

1. Имот № 000030, местността „Ормано“, VІ категория с площ от 2,503 дка; 
2. Имот № 001018, местността „Ормано“, Х категория с площ от 1,569 дка; 

3. Имот № 001021, местността „Папренико“, Х категория с площ от 2,480 дка; 

4. Имот № 001045, местността „Преслапо“, Х категория с площ от 2,106 дка; 
5. Имот № 001061, местността „Рамен Преот“, Х категория с площ от 0,855 дка; 

6. Имот № 001064, местността „Рамен Преот“, Х категория с площ от 4,197 дка; 

7. Имот № 001065, местността „Рамен Преот“, Х категория с площ от 2,409 дка; 

8. Имот № 001068, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 4,786 дка; 
9. Имот № 001069, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 0,973дка; 

10. Имот № 001071, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 1,769 дка; 

11. Имот № 001076, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 0,701 дка; 
12. Имот № 001080, местността „Бачийте“, Х категория с площ от 0,570 дка; 

13. Имот № 001083, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 1,446 дка; 

14. Имот № 001085, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 0,951 дка; 
15. Имот № 001086, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 0,951 дка; 

16. Имот № 001087, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 0,437 дка; 

17. Имот № 001090, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 1,864 дка; 

18. Имот № 001092, местността „Грудна вода“, Х категория с площ от 3,093 дка; 



19. Имот № 001095, местността „Рамен Преот“, Х категория с площ от 1,071 дка; 

20. Имот № 001098, местността „Рамен преот“, Х категория с площ от 5,978 дка; 

21. Имот № 001099, местността „Рамен преот“, Х категория с площ от 1,947 дка; 
22. Имот № 001104, местността „Заечка орница“, Х категория с площ от 6,761 дка; 

23. Имот № 001109, местността „Средна поленка“, Х категория с площ от 2,065 дка; 

24. Имот № 001110, местността „Средна поленка“, Х категория с площ от 1,048 дка; 
25. Имот № 001119, местността „Средна поленка“, Х категория с площ от 2,432 дка; 

26. Имот № 001120, местността „Средна поленка“, Х категория с площ от 1,633 дка; 

27. Имот № 001121, местността „Средна поленка“, Х категория с площ от 4,272 дка; 

28. Имот № 001153, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 4,243 дка; 
29. Имот № 001155, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 0,175 дка; 

30. Имот № 001156, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 3,407 дка; 

31. Имот № 001200, местността „Бачиите“, Х категория с площ от 2,913 дка; 
32. Имот № 001205, местността „Орехово“, Х категория с площ от 2,233 дка; 

33. Имот № 001206, местността „Орехово“, Х категория с площ от 7,676 дка; 

34. Имот № 001243, местността „Враплище“, Х категория с площ от 5,832 дка; 
35. Имот № 001244, местността „Враплище“, Х категория с площ от 3,106 дка; 

36. Имот № 001245, местността „Враплище“, Х категория с площ от 1,490 дка; 

37. Имот № 001248, местността „Враплище“, Х категория с площ от 6,980 дка; 

38. Имот № 001249, местността „Враплище“, Х категория с площ от 7,830 дка; 
39. Имот № 001258, местността „Гайгарица“, Х категория с площ от 1,616 дка; 

40. Имот № 001275, местността „Гайгарица“, Х категория с площ от 4,028 дка; 

41. Имот № 001276, местността „Гайгарица“, Х категория с площ от 5,428 дка; 
42. Имот № 001280, местността „Косов Андък“, Х категория с площ от 7,018дка; 

43. Имот № 001283, местността „Косов Андък“, Х категория с площ от 1,721 дка; 

44. Имот № 001285, местността „Косов Андък - Лозата“, Х категория с площ от 1,620 дка; 

45. Имот № 001286, местността „Косов Андък - Лозата“, Х категория с площ от 2,194 дка 
46. Имот № 001290, местността „Горно поле - Керимидарка“, Х категория с площ от 2,221 дка 

47. Имот № 001293, местността „Косов Андък“, Х категория с площ от 2,291 дка; 

48. Имот № 001295, местността „Косов Андък “, Х категория с площ от 2,152 дка 
49. Имот № 001296, местността „Косов Андък “, Х категория с площ от 1,835 дка 

50. Имот № 001299, местността „Косов Андък “, Х категория с площ от 9,010 дка 

51. Имот № 001300, местността „Косов Андък “, Х категория с площ от 2,371 дка 
52. Имот № 001305, местността „Гайгарица “, Х категория с площ от 9,269 дка 

53. Имот № 001310, местността „Гайгарица – Върла нива“, Х категория с площ от 5,671 дка 

54. Имот № 001314, местността „Гайгарица – Върла нива“, Х категория с площ от 1,576 дка 

55. Имот № 001324, местността „Гайгарица “, Х категория с площ от 9,126 дка 
56. Имот № 001331, местността „Враплище - Въртопо“, Х категория с площ от 0,815 дка 

57. Имот № 001322, местността „Враплище“, Х категория с площ от 3,035 дка 

58. Имот № 001333, местността „Враплище“, Х категория с площ от 0,235 дка 
59. Имот № 001336, местността „Враплище“, Х категория с площ от 4,654 дка 

60. Имот № 001358, местността „Дреново“, Х категория с площ от 1,928 дка 

61. Имот № 001366, местността „Селски андък“, Х категория с площ от 5,881 дка 
62. Имот № 001369, местността „Враплище“, Х категория с площ от 4,536 дка 

63. Имот № 001388, местността „Дарула“, Х категория с площ от 1,694 дка 

64. Имот № 001389, местността „Дарула - Котело“, Х категория с площ от 5,024 дка 

65. Имот № 001396, местността „Дарула“, Х категория с площ от 3,597 дка 
66. Имот № 001442, местността „Трапо“, Х категория с площ от 2,107 дка 

67. Имот № 001446, местността „Трапо - Лъката“, Х категория с площ от 3,128 дка 

68. Имот № 001449, местността „Трапо“, Х категория с площ от 8,160 дка 
69. Имот № 001453, местността „Трапо“, Х категория с площ от 1,214 дка 

70. Имот № 001459, местността „Трапо“, Х категория с площ от 1,144 дка 

71. Имот № 001460, местността „Трапо“, Х категория с площ от 1,212 дка 

72. Имот № 001468, местността „Трапо“, Х категория с площ от 5,499 дка 
73. Имот № 001484, местността „Трапо - Тисата“, Х категория с площ от 4,518 дка 



74. Имот № 001490, местността „Трапо“, Х категория с площ от 7,216 дка 

75. Имот № 001493, местността „Трапо - Тисата“, Х категория с площ от 2,485 дка 

76. Имот № 001500, местността „Трапо“, Х категория с площ от 4,133 дка 
77. Имот № 001502, местността „Трапо-Геркавец“, Х категория с площ от 6,784 дка 

78. Имот № 001507, местността „Церо“, Х категория с площ от 1,002 дка 

79. Имот № 001510, местността „Церо“, Х категория с площ от 6,707 дка 
80. Имот № 001516, местността „Церо-Подината“, Х категория с площ от 0,658 дка 

81. Имот № 001541, местността „Рамна“, Х категория с площ от 3,455 дка 

82. Имот № 001542, местността „Рамна“, Х категория с площ от 3,614 дка 

83. Имот № 001545, местността „Рамна“, Х категория с площ от 2,571дка 
84. Имот № 001548, местността „Рамна“, Х категория с площ от 7,436 дка 

85. Имот № 001549, местността „Гърчишник“, Х категория с площ от 3,912 дка 

86. Имот № 001570, местността „Рамна“, Х категория с площ от 2,549 дка 
87. Имот № 001578, местността „Козарнико“, Х категория с площ от 7,001 дка 

88. Имот № 001581, местността „Козарнико“, Х категория с площ от 6,214 дка 

89. Имот № 001600, местността „Попище“, Х категория с площ от 2,162 дка 
90. Имот № 001601, местността „Попище-Соседналица“, Х категория с площ от 8,411 дка 

91. Имот № 001648, местността „Попов валог - козарника“, Х категория с площ от 1,948 дка 

92. Имот № 001649, местността „Попов – валог - козарника“, Х категория с площ от 8,411 дка 

93. Имот № 001661, местността „Попище-Соседналица“, Х категория с площ от 2,065 дка 
94. Имот № 001663, местността „Попище“, Х категория с площ от 4,478 дка 

95. Имот № 001666, местността „Попище“, Х категория с площ от 1,981 дка 

96. Имот № 001669, местността „Сулеви Ниви“, VІІІ категория с площ от 8,940 дка 
97. Имот № 001688, местността „Сулеви Ниви“, Х категория с площ от 1,819дка 

98. Имот № 001723, местността „Клинчов Чукар“, Х категория с площ от 2,876 дка 

99. Имот № 001728, местността „Клинчов Чукар“, Х категория с площ от 3,888 дка 

100. Имот № 001735, местността „Манчовица“, Х категория с площ от 3,006 дка 
101. Имот № 001737, местността „Манчовица“, Х категория с площ от 0,870 дка 

102. Имот № 001747, местността „Преслапо“, Х категория с площ от 1,421 дка 

103. Имот № 001756, местността „Клинчов Чукар“, Х категория с площ от 8,708 дка 
104. Имот № 001767, местността „Манчовицата“, Х категория с площ от 6,954дка 

105. Имот № 001771, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 5,031 дка 

106. Имот № 001772, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 4,284 дка 
107. Имот № 001774, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 4,325 дка 

108. Имот № 001775, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 1,912 дка 

109. Имот № 001776, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 3,400 дка 

110. Имот № 001778, местността „Калциев Андък“, Х категория с площ от 2,105 дка 
111. Имот № 009001, местността „Горно поле“, Х категория с площ от 1,125 дка 

 

В част. ХІІІ. Землището на село Палат  да се добавят следните имоти: 
1. Имот № 006057, местността „Илинден“,ІХ категория с площ от 8,506 дка 

2.  Имот № 008192, местността „Трещен даб“,ІХ категория с площ от 2,642 дка 

 

В част. ІІ. Землището на село Микрево  да се добави следния имот: 

1. Имот № 005171, местността „Катранджиевец“,VІІІ категория с площ от 1,183 дка 

2. Имот № 005144, местността „Катранджиевец“,VІІІ категория с площ от 8,206 дка 

 
 

Решение № 650 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл .25, ал.3, 4 и 5 от 

ЗСПЗЗ, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал се; 

 



Общински съвет Струмяни реши:  

    Изразява предварително съгласие със срок на валидност от пет години, за промяна на 

предназначението, учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за 

линейна техническа инфраструктура при изграждане на Автомагистрала „Струма“ – 

Лот 3, „Благоевград – Сандански“  Подучастък ЛОТ3.3, с дължина от  около 23 км, от 

км 397+000 до км 420+624.51, върху имоти общинска собственост, засегнати от 

трасетата, както следва: 

 

РЕГИСТЪР  НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ,  

ТРАЙНО ЗАСЕГНАТИ И ЗАСЕГНАТИ ОТ СЕРВИТУТА НА ОБЕКТ:  

АМ ”СТРУМА“  Лот 3 „Благоевград – Сандански“ Подучастък ЛОТ3.3 

с дължина от  около 23 км, от км 397+000 до км 420+624.51 

 

1. Землище Илинденци ЕКАТТЕ 32655 общ. Струмяни, обл. Благоевград 

Същинско трасе 
Имот 

№  
НТП на имота Кат. Местнос

т 
Площ на 

имота в дка 
Засегната 

площ в дка 
Остатъч
на площ 

дка 

Вид 
собственост 

Име на собственик име 
презиме и фамилия / име 

юрид. лице 

0.6 
Пасища с 
храсти 

VII 
ГОРНО 
ПОЛЕ 

24,255 6,807 17,448 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.9 Полски пътища     8,291 0,430 7,861 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.12 Полски пътища     0,925 0,925 0,000 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.24 
ПАСИЩА, 
МЕРИ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,664 0,071 0,593 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.25 Полски пътища     0,348 0,113 0,235 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.30 Полски пътища     1,929 0,883 1,046 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.38 Полски пътища     2,855 0,840 2,015 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.43 Полски пътища     1,980 0,172 1,808 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.45 Полски пътища     2,424 0,431 1,993 
Общинска 

публична 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

0.47 Полски пътища     0,684 0,296 0,388 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.48 
ПАСИЩА, 
МЕРИ 

IX 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,202 0,202 0,000 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.50 Полски пътища     0,376 0,212 0,164 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.78 Полски пътища     4,472 0,449 4,023 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.80 Полски пътища     5,842 0,308 5,534 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.122 
Гори в 
земеделски земи 

IX 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

29,873 3,195 26,678 
Стопанисва
но от 
общината 

    88888 Земи по чл.19 от 
ЗСПЗЗ 

0.124 Дерета     9,572 1,733 7,839 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 



2.1 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГОРНО 
ПОЛЕ 

23,202 1,568 21,634 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ – отдаден под 
аренда на Младен Кузманов  

2.6 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

1,902 0,635 1,267 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

5.24 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

1,141 0,167 0,974 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

5.43 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,632 0,149 0,483 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

5.47 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

2,917 0,666 2,251 
Стопанисва
но от 
общината 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

5.48 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,449 0,025 0,424 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.5 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,742 0,145 0,597 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.13 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,736 0,141 0,595 
Общинска 
публична 

44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.23 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,770 0,752 0,018 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.29 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,388 0,028 0,360 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.35 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,437 0,135 0,302 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.43 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

0,290 0,057 0,233 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.47 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

6,158 0,799 5,359 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

6.48 Полски пътища   
ГОРНО 
ПОЛЕ 

1,312 0,263 1,049 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

11.9 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

1,998 0,149 1,849 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.6 Полски пътища   
ГЛАДН

О ПОЛЕ 
0,618 0,232 0,386 

Общинска 

публична 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

12.11 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,739 0,326 0,413 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.18 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,465 0,016 0,449 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.28 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,856 0,725 0,131 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.29 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

1,885 1,505 0,380 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.38 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,372 0,281 0,091 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.39 
Лозови 
насаждения 
/нетерасирани/ 

VII 
ГЛАДН

О ПОЛЕ 
2,038 1,866 0,172 Частна 

    88888А ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

12.46 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
VII 

ГЛАДН

О ПОЛЕ 
8,761 4,001 4,760 Частна 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

12.56 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

9,992 7,777 2,215 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 



12.66 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

4,028 0,739 3,289 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

12.76 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

3,468 3,348 0,120 
Общинска 
частна 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

13.4 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

23,570 2,360 21,210 
Обществени 
организации 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

13.7 
Пасища с 
храсти 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

39,239 3,790 35,449 
Обществени 
организации 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

18.9 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

8,239 3,007 5,232 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

18.10 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

18,555 1,310 17,245 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

18.11 Полски пътища   
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,274 0,274 0,000 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

19.10 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
VII 

ГЛАДН

О ПОЛЕ 
2,210 2,147 0,063 Частна 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

20.14 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

2,369 2,183 0,186 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

20.35 

ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИ
Я 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

5,000 1,266 3,734 Частна 
    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

22.5 
ТРАЙНИ 
НАСАЖДЕНИ
Я 

VII 
ГЛАДН

О ПОЛЕ 
2,000 1,562 0,438 Частна 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

22.20 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
VII 

ГЛАДН

О ПОЛЕ 
2,003 0,674 1,329 Частна 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

25.9 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

V 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

10,005 4,204 5,801 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

25.23 
Лозови 
насаждения 
/нетерасирани/ 

V 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

4,402 3,672 0,730 Частна 
    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

25.25 Полски пътища   
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

1,716 0,251 1,465 
Общинска 
публична 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

25.30 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

V 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

2,695 0,858 1,837 
Общинска 
частна 

    44444 ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

26.28 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

V 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

3,507 0,368 3,139 Частна 
    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

26.33 Полски пътища   
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

1,751 0,127 1,624 
Общинска 
публична 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

26.43 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
V 

ДОЛНО 

ПОЛЕ 
5,238 1,846 3,392 Частна 

    44444 ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

26.44 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

V 
ДОЛНО 
ПОЛЕ 

10,504 5,315 5,189 Частна 
    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

91.3 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

2,001 0,223 1,778 Частна 
    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

92.2 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

IX 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

2,269 0,050 2,219 Частна 
    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

92.3 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

IX 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

2,228 1,222 1,006 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

142,5
7 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

I 
ТЕМЕН 
ДОЛ 

640,222 114,984 525,238 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

 

Трасета на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 



Имот 
№  

НТП на имота Кат. Местнос
т 

Площ на 
имота в дка 

Площ с 
ограни

чено 
ползва

не 

Остатъч
на площ 

дка 

Вид 
собственост 

Име на собственик име презиме 
и фамилия / име юрид. лице 

0.45 Полски пътища     2,424 0,021 2,424 
Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

22.2 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

20,283 0,072 20,283 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ – отдаден под 
аренда на Маряна Александрова  

91.2 
НИВИ /ОРНА 
ЗЕМЯ/ 

VII 
ГЛАДН
О ПОЛЕ 

0,993 0,111 0,993 
Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

 

Депо за скален материал 

Имот 

№  
НТП на имота Кат. 

Местнос

т 

Площ на 

имота в дка 

Засегн
ата 

площ в 
дка 

Остатъч
на площ 

дка 

Вид 

собственост 

Име на собственик 
 име презиме и фамилия / име 
юрид. лице 

139,1
2 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

1 
Темен 
дол 

29,586 26,545 3,041 
Общинска 
частна 

88888А Община Струмяни 

142,5
7 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

1 
Темен 
дол 

640,223 97,141 543,082 
Общинска 
частна 

88888А Община Струмяни 

 

землище Микрево ЕКАТТЕ 49686 общ. Струмяни, обл. Благоевград 

Същинско трасе 
Имот 

№  

НТП на имота Кат. Местнос

т 

Площ на 

имота в дка 

Засегн

ата 

площ 

в дка 

Остат

ъчна 

площ 

дка 

Вид 

собственост 

Име на собственик име 

презиме и фамилия / име 

юрид. лице 

0.200 Напоителни 
канали 

    3,680 1,339 2,341 Общинска 
частна 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.40 ПАСИЩА, 
МЕРИ 

VII ГОРНО 
ПОЛЕ 

16,424 0,920 15,504 Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

0.45 Полски пътища     3,492 0,490 3,002 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

0.47 Полски пътища     0,712 0,045 0,667 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

24.31 ПАСИЩА, 

МЕРИ 

VII СТОПА

НСКИ 
ДВОР 

3,599 0,407 3,192 Общинска 

частна 

    88888А ОБЩИНА 

СТРУМЯНИ 

25.29 Полски пътища     1,444 0,532 0,912 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

25.31 Полски пътища   ОРМАН
О 

1,170 0,355 0,815 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

26.13 Полски пътища   СКЕЛЕТ
О 

0,436 0,436 0,000 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

26.25 Полски пътища   СКЕЛЕТ
О 

0,427 0,427 0,000 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

26.36 Полски пътища   СКЕЛЕТ
О 

2,252 1,289 0,963 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

26.38 ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

    2,320 0,111 2,209 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

28.32 Полски пътища   АГЖИЙ

ЦА 

0,828 0,231 0,597 Общинска 

публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 



28.43 Полски пътища   ОРМАН
О 

0,869 0,343 0,526 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

28.53 Полски пътища   ОРМАН
О 

0,872 0,302 0,570 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

28.62 Полски пътища   ОРМАН
О 

0,728 0,279 0,449 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

28.73 Полски пътища   ОРМАН
О 

0,791 0,073 0,718 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

28.99 Полски пътища   ОРМАН
О 

2,639 0,653 1,986 Общинска 
публична 

    44444 ОБЩИНА СТРУМЯНИ 

 

Трасета на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 
Имот 

№  

НТП на имота Кат. Местнос

т 

Площ на 

имота в дка 

Засегн

ата 

площ 

в дка 

Площ 

с 

огран

ичено 

ползва

не 

Остатъчн

а площ 

дка 

Вид 

собственост 

Име на собственик 

име презиме и 

фамилия / име 

юрид. лице 

0.40 ПАСИЩА, 
МЕРИ 

VII ГОРНО 
ПОЛЕ 

16,424 0,049 0,169 16,375 
 

Общинска 
частна 

    88888А ОБЩИНА 
СТРУМЯНИ 

 

 

 
Решение № 651 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 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 10 – за; 0 – против; 0 – въздържал се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот 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 Георги Стоянов Калешов  бивш жител на село Драката, 

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

 - Имот № 002066 /нула, нула две хиляди и шестдесет и шест/ с площ от 5,000 

дка /пет декара кв. м./, находящ се в местността „Лизгаро“ 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 № 

Ф00326/12.11.2014 г.: имот № 002068 – нива на Община Струмяни; имот № 002054 – 

пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002042 – полски път на Община Струмяни 

и др., който имот е образуван от имот № 002043 /нула, нула две хиляди и четиридесет 

и три/ целият с площ от 11,524 дка /единадесет декара петстотин двадесет и четири кв. 

м./, находящ се в местността „Лизгаро“, землището на село Драката, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1166/02.12.2014 

 

 

 



Решение № 652 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 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 10 – за; 0 – против; 0 – въздържал се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот 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 Тодор Вангелов Янков  бивш жител на град Петрич, община 

Петрич, област Благоевград – да бъдат настанени в следните имоти: 

 - Имот № 008147 /нула, нула осем хиляди сто четиридесет и седем/ с площ от 

7.000 дка /седем декара/, находящ се в местността „Средния рид“ с начин на трайно 

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

ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00201/25.03.2014 г., заверена на 01.09.2014 г.: имот № 008138 – широколистна гора на 

ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 008086 – гора в зем. земя на насл. на Йовчо 

Иванов Янков; имот № 008090 – нива на насл. на Димитър Тодоров Янудов и др., от 

които 5,221 дка /пет декара двеста двадесет и един кв. м./ са иглолистна гора и 

попадат в отдел/подотдел 213/ф, който имот е образуван от имот № 008089 /нула, 

нула осем хиляди и осемдесет и девет/ целият с площ от 18,659 дка /осемнадесет декара 

шестотин петдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Среден рид“, землището на 

село Игралище, от който 16,880 дка са иглолистна гора и попадат в отдел/подотдел 

213/ф, описан в Акт за частна общинска собственост № 1157/14.11.2014 г. 

 - Имот № 008149 /нула, нула осем хиляди сто четиридесет и девет/ с площ от 

8.000 дка /осем декара/, находящ се в местността „Плешово“ с начин на трайно 

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

ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00202/10.04.2014 г., заверена на 01.09.2014 г.: имот № 008016 – нива на Герасим 

Николов Калоянов; имот № 008150 – нива на Община Струмяни; имот № 008008 – нива 

на Община Струмяни и др. който имот е образуван от имот № 008017 /нула, нула 

осем хиляди и седемнадесет/ целият с площ от 18,880 дка /осемнадесет декара 

осемстотин и осемдесет кв. м./, находящ се в местността „Четири дабе“, землището на 

село Игралище, описан в Акт за частна общинска собственост № 1151/14.11.2014 г. 

 

 
Решение № 653 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 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 10 – за; 0 – против; 0 – въздържал се;  



Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот 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 Иван Гаврилов Гюров  бивш жител на село Добри Лаки, 

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

 - Имот № 002055 /нула, нула две хиляди и петдесет и пет/ с площ от 11.459 дка 

/единадесет декара четиристотин петдесет и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Джеджер“ с начин на трайно ползване „ливада“, десета категория, находящ се в 

землището на село ДОБРИ ЛАКИ с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, при граници 

и съседи, съгласно скица-проект № Ф00133/23.07.2014 г., заверена на 01.09.2014 г.: 

имот № 002052 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002053 – ливада на Борис 

Стойков Вакадинов; имот № 002054 – нива на Борис Стойков Вакадинов и др., описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1153/14.11.2014 г. 

 - имот № 002162 /нула, нула две хиляди сто шестдесет и две/ с площ от 3.000 

дка /три декара/, находящ се в местността „Средна река“ с начин на трайно ползване 

„изоставена нива“, десета категория, находящ се в землището на село ДОБРИ 

ЛАКИ с ЕКАТТЕ 21467, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00131/23.07.2014 г., заверена на 01.09.2014 г.: имот № 002163 – изоставена 

нива на Община Струмяни; имот № 002142 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни“; имот № 002020 –иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ 

и др. който имот е образуван от имот № 002141 /нула, нула две хиляди сто 

четиридесет и едно/ целият с площ от 14.014 дка /четиринадесет декара и 

четиринадесет кв. м./, находящ се в местността „Дълга Ридина“, землището на село 

Добри Лаки, описан в Акт за частна общинска собственост № 1154/14.11.2014 г. 

 

Решение № 654 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 016051 (нула, шестнадесет хиляди и петдесет и 

едно) с площ от 3,804 дка (три декара осемстотин и четири  кв. м.), седма категория, с 

начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Гладно поле“, землището 

на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот 

№ 016041 – нива на насл. на Иван Димитров Петров; имот № 000041 – отводнителен 

канал на МЗХ – ХМС; имот № 000050 – жилищна територия на село Струмяни и др., 

описан в АЧОС № 1165/27.11.2014 год. 

2. Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 38,04 лв.(тридесет и 

осем лева и четири ст.) за една стопанска година. 

              3. 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 № 655 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 003030 (нула, нула три хиляди и тридесет) с 

площ от 4,833 дка (четири декара осемстотин тридесет и три кв. м.), десета категория, с 

начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Площицата“, землището 

на село Колибите с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

003028 – пасище, мера на Методи Серафимов Николов; имот № 003027 – 

широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., описан в АЧОС № 

1162/27.11.2014 год. 

      2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 19,33 лв.(деветнадесет 

лева и тридесет и три ст.) за една стопанска година. 

          3. 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 № 656 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се; 

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 003065 (нула, нула три хиляди и шестдесет и 

пет) с площ от 8,055 дка (осем декара и петдесет и пет кв. м.), десета категория, с 

начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Црешните“, землището 

на село Илинденци с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, при граници и съседи: имот 

№ 03071 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 003072 – широколистна гора на 

ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, описан в АЧОС № 1163/27.11.2014 год. 

2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 32,22 лв.(тридесет и 

два лева и двадесет и две ст.) за една стопанска година. 

              3. 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 № 657 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 002191 (нула, нула две хиляди сто деветдесет и 

едно) с площ от 9,818 дка (девет декара осемстотин и осемнадесет кв. м.), десета 

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

землището на село Колибите с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 002194 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002192 – пасище, 

мера на насл. на Стефан Христов Милушев; имот № 002190 – широколистна гора на 

ЮЗДП ДП ТП „Струмяни“ и др., описан в АЧОС № 1161/27.11.2014 год. 

2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 39,27 лв. (Тридесет и 

девет лв. и двадесет и седем ст.) за една стопанска година. 

             3. 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 № 658 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 002186 (нула, нула две хиляди сто осемдесет и 

шест) с площ от 12,331 дка (дванадесет декара триста тридесет и един кв. м.), десета 

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

землището на село Колибите с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 002187 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 002190 – 

широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „Струмяни“, описан в АЧОС № 1160/27.11.2014 

год. 

2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 49,32 лв.( 

четиридесет и девет лв. и тридесет и две ст.) за една стопанска година. 

3. 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 № 659 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

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, с 10– за; 0 – против; 0 – въздържал 

се;  

 

Общински съвет Струмяни реши:  

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

срок от пет стопански години имот № 003043 (нула, нула три хиляди и четиридесет и 

три) с площ от 15,727 дка (петнадесет декара седемстотин двадесет и седем кв. м.), 

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

„Орницата“, землището на село Колибите с ЕКАТТЕ 38056, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 003072 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „Струмяни“; 

имот № 003044 – нива на насл. на Георги Атанасов Георгиев и др., описан в АЧОС № 

1159/27.11.2014 год. 

2. Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 62,90 лв.(шестдесет 

и два лева и деветдесет ст.) за една стопанска година. 

3. 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 № 660 

От  заседание на ОбС, проведено на 29.01.2015 г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 2, 

ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, с 10 – за; 0 – против; 0 – въздържал се;  

 

Общински съвет Струмяни реши: 

     1.  Обявява от публична в частна общинска собственост имот представляващ № 

031001  /нула, тридесет и една хиляди нула, нула, едно/, седма категория с начин на 

трайно ползване „друга селскостопанска територия“, находящ се в местността „Горно 

поле“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област 

Благоевград, при граници и съседи: имот № 000090 – полски път на Община Струмяни; 

имот № 000092 – напоителен канал на МЗХ – ХМС; имот №031002 – лозе на Атанас 

Алексов Шалев и др.  описан в Акт за публична общинска собственост № 

1168/14.01.2015 год., вписан в службата по вписванията: Вх. 52/19.01.2015 год., акт. 35, 

т. 1, н. д. 27; и.п. 22335.  

    2.  Възлага на Кмета на общината да изпълни правилно и законосъобразно 

решението на ОбС Струмяни и състави нов Акт за частна общинска собственост за 

описаният имот в т. 1 от решението.  

 

 

 

 

 


