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ПРОТОКОЛ № 45 
 

Решение № 386 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11  от ЗМСМА и чл.124а, ал.1,ал.5и ал.7,чл.125,ал.1 и 

ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление от Димитър Александров Сотиров с адрес 

на управление: с.Микрево, ул.Стефан Караджа №19, с 10– за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0  ОбС: 

1.„ОбС Струмяни РАЗРЕШАВА: Изработване на Проект за „Подробен 

устройствен план” – „План за застрояване” по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот№024029, 

в землището на с.Микрево, местността ,,Гробето‘‘,  както следва :  

-№024029 (нула, две, четири, нула, две, девет) с площ 4,034 дка (четири хиляди 

тридесет и четири кв.м), начин на трайно ползване „нива ‘‘ в землище на с. Микрево, 

местността         ,,Гробето ‘‘, общ. Струмяни, 

с цел промяна предназначение от земеделска земя „нива ” с конкретно 

предназначение „за гараж, автомивка, автосервиз и офиси”; 

2. ОбС Струмяни Одобрява задание за проектиране  на „Подробен устройствен 

план” – „План за застрояване” съгласно чл.124 б,ал.1 от ЗУТ за имот №024029, 

местността ,, Гробето ‘‘ в землището на с.Микрево, както следва: 

-№024029 (нула, две, четири, нула, две, девет) с площ 4,034 дка (четири хиляди 

тридесет и четири кв.м), начин на трайно ползване „нива ‘‘ в землище на с. Микрево,  

местността ,,Гробето ‘‘, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска 

земя „нива ” с конкретно предназначение „за гараж,автомивка, автосервиз и офиси”.    

 

 

 

 

 

Решение № 387 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от 

ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 939 от 20.03.1998 г. за 

признато право на собственост на ПК  - Струмяни на наследниците на Никола 

Начов Христов, с 10 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

         Предоставя имот в изпълнение на задължението си по §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД 

към ЗСПЗЗ на ОСЗ – Струмяни за по- нататъшно реализиране на законовата процедура 

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Никола Начов Христов  бивш жител на село Горна 

Крушица, община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 
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- Имот № 001981 /нула, нула, едно, девет, осем, едно/ с площ от 10,000 дка 

/десет декара/ кв. м./ с начин на трайно ползване „храсти“, десета категория, находящ 

се в местността „Плочин андък“, землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 

16273, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект № 

Ф00498/12.04.2018 г., заверена на 12.09.2018 г.; имот № 001726 – храсти на община 

Струмяни; имот № 001725 – нива на насл. на Никола Начов Христов и др., който имот 

е образуван от следните имоти, а именно: имот № 001757  /нула, нула, едно, седем, 

пет, седем/, описан в Акт за частна общинска собственост № 1401/20.09.2017 г. и имот 

№ 001726 /нула, нула, едно, седем, две, шест/, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1400/20.09.2017 година. 

 

 

 

Решение № 388 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища, с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на 

НЧ „Братя Миладинови-1936“ с. Микрево за 2019 год. - съгласно Приложение №1 – 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

Решение № 389 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища,  с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на 

НЧ „Будител-1997“ с. Струмяни за 2019 год. - съгласно Приложение №2 – неразделна 

част от настоящия протокол. 

 

 

 

Решение № 390 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища, с 1.1 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Приема Годишна програма /календарен план/ за развитие на читалищната дейност на 

НЧ „Климент Охридски - 1920“ с.Илинденци за 2019 год. - съгласно Приложение №3 

– неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

Решение № 391 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.11.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване 

на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси , с 11 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Струмяни“, съгласно текста 

Приложение № 4, приложен към настоящото решение и неразделна част от него. 

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за 

сведение и изпълнение. 
 

 

 

                

 


