
ПРОТОКОЛ №33 
 

Решение № 429 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за 
народните читалища, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема Годишна програма за развитие на читалищата дейност на НЧ „Будител – 1997” 
с. Струмяни за 2014 година.   

 
Решение № 430 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за 
народните читалища, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема Годишна програма за развитие на читалищата дейност на НЧ „Братя 
Миладинови - 1936” с. Микрево за 2014година.  

 
Решение № 431 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за 
народните читалища, с 11 – за; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема Годишна програма за развитие на читалищата дейност на НЧ „Климент 
Охридски - 1920”с. Илинденци за 2014година.  

 
Решение № 432 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, с 11 
– за; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни. - съгласно Приложение №4, неразделна част от 
протокола.      
 

Решение № 432 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, с 11 
– за; 0 – против; 0- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
Приема на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни. - съгласно Приложение №4, неразделна част от 
протокола.      
 

Решение № 433 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  



На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 1 от Закона за арендата, с 11 – за; 0 – против; 0- 
въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 

Общински съвет Струмяни реши: 
Отменя следните решения: 

1. Решение № 76 от Протокол № 8/29.03.2012 г. на Общински съвет Струмяни; 
2. Решение № 77 от Протокол № 8/29.03.2012 г. на Общински съвет Струмяни; 
3. Решение № 78 от Протокол № 8/29.03.2012 г. на Общински съвет Струмяни; 

 
Решение № 434 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о и чл. 37п, във връзка с чл. 25, 
ал. 1 от  Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и чл. 50, т. 16 
от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Струмяни, с 9 – за; 0 – против; 2- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери  в 
община Струмяни за  2014 година. 

2. Одобрява списък с площа в декари на общинските пасища, мери и пасища с 
храсти, разпределени по землища  за 2014 година, съгласно Приложение № 1; 

3. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища, мери и пасища с храсти 
за общо ползване от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, 
които са поели да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние, при 
необходим минимум площ за всеки вид животни по Национален стандарт 4.1., както 
следва: 
 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ над 24 
месеца – 0,5 ха. 
 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ на възраст 
от 8 до 24 месеца – 0,2 ха. 
 - За отглеждане на едно животно от рода на едър рогат добитък /ЕРД/ на възраст 
от 2 до 8 месеца – 0,1 ха. 
 - За отглеждане на едно животно от рода на дребен рогат добитък /ДРД/ - 0,05 
ха. 
 - За отглеждане на едно животно от рода на еднокопитните – 0,5 ха. 
 4. Одобрява такса за пасища, мери -  1,50 лв./дка/ годишно, съгласно чл. 50, т. 16 
от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Струмяни.(Приложение № 4 към чл. 50: административно-
правни и общинска собственост). 
 5.Общински съвет Струмяни определя следните правила за предоставяне  под 
наем и ползване на общинските мерите и пасища на територията на община Струмяни 
за 2014 година.   

 5.1. Задължения на Общината: 
 - Да предостави мери и пасища за ползване на желаещите земеделски стопани 
или техните сдружения, собственици на регистрираните във ветеринарната служба 
селскостопански животни или на лица, които са поели задължение да ги подържат в 
добро земеделско и екологично състояние. 
 - Да контролира спазването на задълженията на наемателите ползващи 
общински пасища и мери. 



 - Да не се предоставят общински пасища и мери на животновъди, които са 
системни нарушители – не са коректни платци, имат съставени актове от местната 
власт за нанесени щети на селскостопанска продукция на граждани за преходната 
година и не спазват условията по разрешителните им за паша. 

5.2.Задължения на ползвателите: 
  - При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват и Условията за    

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните 
стандарти, одобрени и определени със ЗАПОВЕД № РД 09-990/23.12.2009 година на 
Министъра на земеделието и храните 

- Да заплатят наемната цена за ползването на мерите и пасищата при сключване 
на договора. 

-  Да подържат мерите и пасищата в добро екологично и земеделско състояние. 
- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди  
-  Да не допускат замърсяване на пасищата и мерите от камъни, храсти и битови 

отпадъци; 
-  Да спазват противопожарни правила. 
-  Да не ги разорават и заграждат. 
-  Да не променят начина на трайно ползване на пасищата и мерите, да ги 

ползват по предназначение. 
 6.  Упълномощава Кмета на община Струмяни да сключи с земеделските 
стопани договорите за отдаване под наем на пасищата и мерите за срок от една 
стопанска година /2013/2014г./, като всеки животновъд е длъжен да представи списък 
с броя на притежаваните от него регистрирани селскостопански животни, като същият 
бъде заверен от лицензиран ветеринарен лекар за населеното място. 
 
 Приложение:  
1. Приложение № 1 /Списък на размера в декара по землищата на община Струмяни – 
пасища, мери и пасища с храсти/ 
2. Списък на животновъдите, неразделна част от настоящето решение 
3. Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2014 година 

 
 

Решение № 435 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
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 , 9 – за; 0 – 
против; 2- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 007008 (нула, нула, 
седем хиляди и осем) с площ от 1,598 дка (един декар петстотин деветдесет и осем кв. 
м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”  находящ се в местността 
„Горно поле”, землището на село Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община 
Струмяни, при граници и съседи: имот № 007007 – нива на Славка Александрова 
Дамянова; имот № 007017 – нива на насл. на Стефан Ангелов Божинов; имот № 007011 
– нива на насл. на Аризан Вангелов Тренчев; имот № 000029 – полски път на община 
Струмяни, описан в Акт за частна общинска собственост № 934/28.02.2013 г. Съгласно 
скица № К00303/25.02.2013г., заверена на 03.01.2014г. 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 1502,00 лв. (хиляда петстотин и два 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 № 436 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
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 , 9 – за; 0 – 
против; 2- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 
 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 008092 (нула, нула 
осем хиляди и деветдесет и две) с площ от 10,523 дка (десет декара петстотин двадесет 
и три  кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване „нива”  находящ се в 
местността „Присоето”, землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община 
Струмяни, при граници и съседи: имот № 008091 – пасище, мера на Община Струмяни; 
имот № 008085 – пасище, мера на Христо Николов Стойков; имот № 008089 – овощна 
градина на насл. на Костадин Апостолов Василев – нива на община Струмяни, описан в 
Акт за частна общинска собственост № 1030/11.12.2013 г. Съгласно скица № 
К00256/03.12.2013 г. върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. 
На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на 
електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. 
    2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 
размер на  5 682,00 лв. (пет хиляди шестотин осемдесет и два 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 № 437 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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 , 9 – за; 0 – 
против; 2- въздържали;  
Общински съвет Струмяни реши: 



 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 014022 (нула, 
четиринадесет хиляди двадесет и две) с площ от 1,557 дка (един декар петстотин 
петдесет и седем  кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване „нива”  
находящ се в местността „Чуките”, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, 
община Струмяни, при граници и съседи: имот № 014018 – нива на насл. на Христо 
Илиев Рибнишки; имот № 014021 – нива на „Малешина“ ЕООД; имот № 014023 – нива 
на община Струмяни, описан в Акт за частна общинска собственост № 970/28.05.2013 
г. 
    2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 
размер на  981,00 лв. (деветстотин осемдесет и един 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 № 438 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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 , 9 – за; 0 – 
против; 2- въздържали; 
Общински съвет Струмяни реши: 
 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 114038 (едно, едно, 
четири хиляди и тридесет и осем) с площ от 0,842 дка (осемстотин четиридесет и два 
кв. м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”  находящ се в местността 
„Връшник”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при 
граници и съседи: имот № 114032 – полски път на Община Струмяни; имот № 114039 – 
нива на насл. на Петър Цветков Лазаров; имот № 114036 – овощна градина на Златка 
Крумова Бодурова, имот № 114037 – нива на Димитър Йосифов Тасев, описан в Акт за 
частна общинска собственост № 968/22.04.2013 г. 
    2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 
размер на 825,00 лв. (осемстотин двадесет и 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 № 439 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 



    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот 039001 (нула, тридесет и девет хиляди и едно) с площ от 
70,506 дка (седемдесет декара петстотин и шест кв. м.), шеста категория, с начин на 
трайно ползване „нива” , находящ се в местността „Елезовец“, землището на село 
Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 
039006 – пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 039005 – нива на насл. на 
Илия Ангелов Льондов и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 
800/29.03.2011 год. Съгласно скица № К02090/31.01.2014 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 
705,06 лв.(седемстотин и пет лева 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 № 440 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

    Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 043011 (нула, четиридесет и три хиляди и единадесет) с 
площ от 6,551 дка (шест декара и петстотин петдесет и и един кв. м.), шеста категория, 
с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Калъчовец“, землището 
на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: 043001 
– нива на Иван Костадинов Иванов; имот № 043002 – нива на насл. на Тома Томов 
Гълъбов и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 816/16.05.2011 год. 
Съгласно скица № К02079/20.01.2014 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 
65,51 лв.(шестдесет и пет лева и петдесет 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 № 441 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

    Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 066019 (нула, шестдесет и шест хиляди и деветнадесети) с 
площ от 25,403 дка (двадесет и пет декара четиристотин и три кв. м.), шеста категория, 
с начин на трайно ползване „нива”,  находящ се в местността „Валоги“ , землището на 
село Илинденци ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни при граници и съседи: имот № 
066017 – нива на насл. на Стоянка Стоянова Манчева; имот № 066016 – нива на Атанас 
Костадинов Котев и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 
869/23.05.2012 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
254,03 лв.(двеста петдесет и четири 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 № 442 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 040024 (нула, четиридесет хиляди и двадесет и четири) с 
площ от 4,631 дка (четири декара шестотин тридесет и един кв. м.), седма категория, с 
начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността „Бабище“ , землището на 
село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 
040189 – нива на насл. на Кръстьо Димитров Хросинков; имот № 040120 – нива на 
насл. на Атанас Димитров Начев и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 
1045/29.01.2014 год. Съгласно скица № К02078/20.01.2014 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 
46,31 лв.(четиридесет и шест лева и тридесет 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 № 443 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 152010 (сто петдесет и две хиляди, нула десет) с площ от 
12,676 дка /дванадесет декара шестотин седемдесет и шест кв. м.), шеста категория, с 
начин на трайно ползване „нива”,  находящ се в местността „Валоги“,  землището на 
село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 
152009 – нива на община Струмяни; имот № 152022 – нива на насл. на Алекса Христов 
Темелков и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1046/29.01.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
126,76 лв.(сто двадесет и шест лева и седемдесет 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 № 444 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 152009 (сто петдесет и две хиляди, нула, нула девет) с площ 
от 7,682 дка (седем декара шестотин осемдесет и два кв. м.), шеста категория, с начин 
на трайно ползване „нива”,  находящ се в местността „Валоги“ , землището на село 
Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 
152005 – полски път на Община Струмяни; имот № 152008 – нива на насл. на Димитър 
Вангелов Коюмджиев и др.,  описан в Акт за частна общинска собственост № 
1047/29.01.2014 год. вписан в Службата по вписванията на 18.12.2013 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
76,82 лв.(седемдесет и шест лева и осемдесет и две 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 № 445 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

        1. Поземлен имот № 008193 (нула, нула осем хиляди и деветдесет и три) с площ от 
11,489 дка (единадесет декара четиристотин осемдесет и девет кв. м.), девета 
категория, с начин на трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Тращен даб“, 
землището на село Палат, с ЕКАТТЕ 55227, при граници и съседи: имот № 008190 – 
нива на насл. Иван Петров Укев; имот № 008137 – залесена територия на Борис 
Стоянов Чорбаджийски и др.,  описан в Акт за частна общинска собственост № 
1024/11.12.2013 год.  

  - Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
45,95 лв.(четиридесет и пет лв. и деветдесет и пет 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 № 446 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 008021 (нула, нула, осем хиляди и двадесет и едно) с площ 
от 15,890 дка (петнадесет декара осемстотин и деветдесет кв. м.), девета категория, с 
начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, находящ се в местността 
„Боровица“, землището на село Палат, с ЕКАТТЕ 55227, при граници и съседи: имот № 
008143 – залесена територия на Звезда Спасова Терзийска; имот № 008022 – 
иглолистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др., описан в Акт за частна 
общинска собственост № 1025/11.12.2013 год. Съгласно скица № К00263/03.12.2013 
година, върху имота има следните ограничения: Да се използува съгласно Закона за 
горите и Правилника за Приложението му. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
63,56 лв.(шестдесет и три лева и петдесет 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 № 447 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 005073 (нула, нула, пет хиляди и седемдесет и три) с площ 
от 16,191 дка (шестнадесет декара сто деветдесет и един кв. м.), девета категория, с 
начин на трайно ползване „лозе”, находящ се в местността „Врътен чукар“, землището 
на село Микрево, с ЕКАТТЕ 49686, при граници и съседи: имот № 005068 – пасище, 
мера на Община Струмяни, имот № 005074 – лозе на Благой Георгиев Филчев и др., 
описан в Акт за частна общинска собственост № 1026/11.12.2013 год. Съгласно скица 
№ К00803/03.12.2013 година, върху имота има следните ограничения: Трайните 
насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до 
изтичане на амортизационния срок.  

Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
64,76 лв.(шестдесет и четири лева и седемдесет 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 № 448 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 005266 (нула, нула, пет хиляди двеста двадесет и шест) с 
площ от 9,303 дка (девет декара триста и три кв. м.), осма категория, с начин на трайно 
ползване „лозе”, находящ се в местността „Тополовец“, землището на село Микрево, с 
ЕКАТТЕ 49686, при граници и съседи: имот № 005267 – полски път на Община 
Струмяни; имот № 005268 – лозе на Андон Иванов Костов и др., описан в Акт за частна 
общинска собственост № 1027/11.12.2013 год. Съгласно скица № К00763/15.10.2013 
година, върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и 
стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния 
срок.  



Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
93,03 лв.(деветдесет и три 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 № 449 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 001010 (нула, нула, хиляда и десет) с площ от 8,057 дка 
(осем декара и петдесет и седем кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване 
„лозе”, находящ се в местността „Исуева скала“, землището на село Драката, с ЕКАТТЕ 
23532, при граници и съседи: имот № 001047 – лозе на Община Струмяни; имот № 
001048 – нива на Община Струмяни и др.,  описан в Акт за частна общинска 
собственост № 1028/11.12.2013 год. Съгласно скица № К00337/15.10.2013 година, върху 
имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват 
в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
32,22 лв.(тридесет и два лева и двадесет и две 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 № 450 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 006024 (нула, нула, шест хиляди и двадесет и четири) с 
площ от 10,207 дка (десет декара двеста и седем кв. м.), девета категория, с начин на 
трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Ливадите“, землището на село 
Седелец,с ЕКАТТЕ 65930, при граници и съседи: имот № 007002 – широколистна гора 
на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, имот № 007078 – ливада на насл. на методи 



Стоилов Малински и др.,  описан в Акт за частна общинска собственост № 
1031/11.12.2013 год 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
40,82 лв.(четиридесет лева и осемдесет и две 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 № 451 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 005150 (нула, нула, пет хиляди сто и петдесет) с площ от 
13,123 дка (тринадесет декара сто двадесет и три кв. м.), девета категория, с начин на 
трайно ползване „нива”, находящ се в местността „Валого“, землището на село 
Седелец, с ЕКАТТЕ 65930, при граници и съседи: имот № 005150 – нива на насл. на 
Стойо Серафимов Йовков; имот № 005155 – нива на Община Струмяни и др., описан в 
Акт за частна общинска собственост № 1032/11.12.2013 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
52,49 лв.(петдесет и два 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 № 452 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши: 
    Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 
от пет стопански години, следният имот: 

1. Поземлен имот № 055018 (нула, петдесет и пет хиляди и осемнадесети) с площ 
от 2,600 дка (два декара и шестотин кв. м.), седма категория, с начин на трайно 
ползване „лозе”, находящ се в местността „Щавен“, землището на село Илинденци, с 
ЕКАТТЕ 32665, при граници и съседи: 055009 – лозе на насл. на Януш Атанасов Котев; 
имот № 055008 – лозе на насл. на Димитър Лазаров Илинкин и др., описан в Акт за 
частна общинска собственост № 1029/11.12.2013 год. . Съгласно скица № 



К02052/03.12.2013 година, върху имота има следните ограничения: Защитена зона за 
опазване на дивите птици, съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

- Определя начална тръжна аренда цена общо за целият имот в размер на 
26,00 лв.(двадесет и шест лева) 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 № 453 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 
№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 008016 Х Янови Оришки 3,726 нива 14,90 лв. 6 1033 

10.01.2014г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   
 

Решение № 454 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 



№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 007032 ІХ  Рамнището 18,757 ливада 75,02 лв. 6 1034 

10.01.2012г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   

 
Решение № 455 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 
№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

3 Вракуповица 007033 ІХ Рамнището 2,260 нива 9,04 лв. 6 1035 

10.01.2014г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   
 

 
Решение № 456 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 
№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 005027 VІІІ Рамнището 0,958 нива 9,58 лв. 6 1036 

10.01.2014г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   

 
Решение № 457 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 
№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 005029 VІІІ Рамнището 1,145 нива 11,45 лв. 6 1037 

10.01.2014г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   
 

Решение № 458 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 



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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 

 
№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 005026 VІІІ Рамнището 7,644 нива 76,44 лв. 6 847 

29.03.2012г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   
 

Решение № 459 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 10 – за; 0 – против; 1- въздържали;  

Общински съвет Струмяни реши; 
          1.  Дава съгласие да се отдадат под аренда, чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният имот – частна общинска собственост, а именно: 
 

№ 

Землище 

№  

на 

имота 

Катего

рия на 

земята 

Местност Площ на 

имотът 

/дка/ 

Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Начална 

тръжна 

цена за 

1/год.  

Срок на 

отдаван

е 

/стопан

ски-

години/ 

 

АЧОС 

1 Вракуповица 008034 ІХ Селището 7,274 нива 29,09 лв. 6 849 

29.03.2012г 

 
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 договори за аренда със спечелилите участници.   



 
 

Решение № 460 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г. 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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 Христо Димитров Терзийски бивш жител на село Цапарево, 
община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

   Имот № 008114 /нула, нула осем хиляди сто и четиринадесет/ с площ от 6,260 
дка /шест декара двеста и шестдесет кв. м./, находящ се в местността „СТАЛЕВЕЦ” , с 
начин на трайно ползване „НИВА“ , ІХ /девета/ категория, находящ се в землището на 
село Цапарево с ЕКАТТЕ 78048, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 
скица-проект № Ф00904/19.11.2013 г., имот № 008150 – нива на община Струмяни; 
имот № 008038 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 
008045 – нива на Димитър Кирянов Джамбазки, който имот е образуван от поземлен 
имот № 008044 /нула, нула осем хиляди и четиридесет и четири/ целият с площ от 
56,943 дка /петдесет и шест декара деветстотин четиридесет и шест кв. м./, находящ се 
в местността „Капещ - Кръсто“, землище Цапарево, описан в Акт за частна общинска 
собственост № 1023/25.11.2013 г. 

 
Решение № 461 

От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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 Йосиф Тасев Стойков бивш жител на село Илинденци, 
община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 
 Имот № 075061 /нула, седемдесет и пет хиляди и шестдесет и едно/ с площ от 
6,658 дка /шест декара шестотин петдесет и осем кв. м./, находящ се в местността 
„ВАЛОГИ” , с начин на трайно ползване „ЛИВАДА“ , ІХ /девета/ категория, находящ 
се в землището на село ИЛИНДЕНЦИ с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при 
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01917/19.12.2013 г., заверена на 
14.01.2014 г.: имот № 075059 – нива на Атанас Илиев Стойков; имот № 075041 – 
пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 075012 – широколистна гора на ЮЗДП 



ДП ТП „ДГС Струмяни“, който имот е образуван от поземлен имот № 075026 /нула 
седемдесет и пет хиляди и двадесет и шест/ целият с площ от 4,159 дка /четири декара 
сто петдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Валоги“, землище Илинденци, 
описан в Акт за частна общинска собственост № 1057/14.02.2014 г. и имот № 075027 
/нула седемдесет и пет хиляди и двадесет и седем/ целият с площ от 2,499 дка /два 
декара четиристотин деветдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Валоги“, 
землище Илинденци, описан в Акт за частна общинска собственост № 1056/14.02.2014 
година 
 

Решение № 462 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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 Стоил Иванов Котев бивш жител на село Илиндеци, община 
Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 
 Имот № 057062 /нула, петдесет и седем хиляди и шестдесет и две/ с площ от 
13,240 дка /тринадесет декара двеста и четиридесет кв. м./, находящ се в местността 
„РАВНИНИТЕ” , 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 № Ф01792/05.09.2012 г., заверена на 
14.01.2014 г.: имот № 057063 – ливада на Община Струмяни; имот № 000117 – полски 
път на Община Струмяни; имот № 057015 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 
Струмяни“, който имот е образуван от поземлен имот № 057018 /нула петдесет и 
седем хиляди и осемнадесет/ целият с площ от 30,011 дка /тридесет декара и единадесет 
кв. м./, находящ се в местността „Равнините“, землище Илинденци, описан в Акт за 
частна общинска собственост № 1055/14.02.2014 г. 
 

Решение № 463 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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 Димитър Василев Кръстев бивш жител на село Цапарево, 
община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 
 Имот № 019021 /нула, нула деветнадесет хиляди и двадесет и едно/ с площ от 
3,089 дка /три декара и осемдесет и девет кв. м./, находящ се в местността „АНДАКО” , 
с начин на трайно ползване „ЛИВАДА“ , ІХ /девета/ категория, находящ се в 
землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и 
съседи, съгласно скица-проект № Ф00896/14.12.2013 г., заверена на 14.01.2014 г.: имот 
№ 000030 – вътрешна река на Държавата - МСОВ; имот № 019026 – широколистна гора 
на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни, описан в Акт за частна общинска собственост № 
1053/13.02.2014 г. 
 

Решение № 464 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г. 
 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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 Димитър Янев Атанасов бивш жител на село Илинденци, 
община Струмяни, обл. Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 
 Имот № 057064 /нула, петдесет и седем хиляди и шестдесет и четири/ с площ от 
3,646 дка /три декара шестотин четиридесет и шест кв. м./, находящ се в местността 
„ЧЕШМИТЕ” , с начин на трайно ползване „ЛИВАДА“ , ІХ /девета/ категория, 
находящ се в землището на село ИЛИНДЕНЦИ с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, 
при граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф01823/25.01.2013 г.: имот № 057065 – 
ливада на Община Струмяни; имот № 057015 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 
„ДГС Струмяни, който имот е образуван от поземлен имот № 057028 /нула, петдесет 
и седем хиляди и двадесет и осем/ целият с площ от 5,956 дка / пет декара деветстотин 
петдесет и шест кв. м./, находящ се в местността „Долно врабче“, землище Илинденци, 
описан в Акт за частна общинска собственост № 1058/14.02.2014 г. 
 

Решение № 465 
От  заседание на ОбС, проведено на 27.02.2014г.  
 
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, с 11 – за; 0 – против; 0 – въздържали се:  

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:  



Борис Костадинов Пашов жител на село Палат, община Струмяни, обл. 
Благоевград – да бъде настанен в следният имот: 
 Имот № 004135 /нула, нула четири хиляди сто тридесет и пет/ с площ от 0,391 
дка /триста деветдесет и един кв. м./, находящ се в местността „ЛАКАТА” , с начин на 
трайно ползване „НИВА“ , VІ /шеста/ категория, находящ се в землището на село 
Микрево с ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-
проект № Ф00607/22.12.2011 г., заверена на 07.01.2014 г.: имот № 004042 – нива на 
Григор Кирилов Чорбаджийски; имот № 004211 – нива на Община Струмяни; имот № 
004094 – нива на насл. на Митре Костадинов Якупов и др., който имот е образуван от 
поземлен имот № 004089 /нула, нула четири хиляди и осемдесет и девет/ целият с 
площ от 6,533 дка /шест декара петстотин тридесет и три кв. м./, находящ се в 
местността „Турлин баир“, землище Микрево, описан в Акт за частна общинска 
собственост № 1050/30.01.2014 г. 
 

 
 


