
ПРОТОКОЛ №40 

 
Решение № 557 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г. 
 

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

администрация, с 7 – за; 1 – против; 2 – въздържали се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

Добавя в Приложение №4 към чл.50: Административно – правни и общинска 

собственост следното: 

Точка 22. Такса участие в Международния фолклорен фестивал „ Малешево пее и 

танцува“ – Микрево по категории участници: 

- такса участие на ансамбли над 20 души – 50.00 лв. 

- такса участие на групи за фолклор - /до 20/ - 20.00 лв. 

- такса участие на възрастни индивидуални изпълнения – 10.00 лв. 

- безплатно е участието на индивидуални изпълнители до 18 години.  

 
Решение № 558 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001053 (нула, нула хиляда петдесет и три) 

с площ от 10,027  дка (десет декара и двадесет и седем кв. м.), девета категория, с 

начин на трайно ползване „ливада”, находящ се в местността „Средния рид“, 

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001064 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот 

№ 001052 – нива на насл. на Митре Китонов Костадинов и др., описан в АЧОС № 

1126/08.07.2014 год. съгласно скица № К00333/18.06.2014 г. върху имота има следните 

ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

         2.Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер на 

40,10 лв.(четиридесет лева и десет 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 № 559 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001062 (нула, нула хиляда шестдесет и 

две) с площ от 22,499 дка (двадесет и два декара четиристотин деветдесет и девет кв. 

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

„Средния рид“, землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, 

при граници и съседи: имот № 001116 – нива на Община Струмяни; имот № 001111 – 

пасище, мера на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1125/08.07.2014 год., 

съгласно скица № К00334/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

          2. Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 89,99 лв.(осемдесет 

и девет лева и деветдесет и девет 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 № 560 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 014059 (нула, четиринадесет хиляди и 

петдесет и девет) целият с площ от 18,585 дка (осемнадесет декара петстотин 

осемдесет и пет кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване „ливада”, 

находящ се в местността „Садина“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 014080 – нива на Лазар Николов 

Сливков; имот № 014063 – др. селскостоп. терит. на Атанас Николов Недялков и др., 

описан в АЧОС № 954/15.04.2013 год. 

        2. Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 72,10 лв.(седемдесет 

и два лева и десет 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 № 561 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 001096 (нула, нула хиляда деветдесет и шест) 

с площ от 30,224 дка (тридесет декара двеста двадесет и четири кв. м.), девета 

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

ливада“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001248 – полски път на Община Струмяни; имот № 001094 – 

ливада на Атанас Василев Голев и др., описан в АЧОС № 955/15.04.2013 год. 

     2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 120,89 лв.(сто и 

двадесет лева и осемдесет и девет 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 № 561 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 001096 (нула, нула хиляда деветдесет и шест) 

с площ от 30,224 дка (тридесет декара двеста двадесет и четири кв. м.), девета 

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

ливада“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001248 – полски път на Община Струмяни; имот № 001094 – 

ливада на Атанас Василев Голев и др., описан в АЧОС № 955/15.04.2013 год. 

     2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 120,89 лв.(сто и 

двадесет лева и осемдесет и девет 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 № 562 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 015019 (нула, петнадесет хиляди и 

деветнадесет) с площ от 20,662 дка (двадесет декара шестотин шестдесет и два кв. м.), 

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



„Армийско кладенче“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 015017 – нива на община Струмяни; имот № 

015018 – нива на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 957/17.04.2013 год. 

          2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 82,64 лв.(осемдесет 

и два лева и шестдесет 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 № 561 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 001096 (нула, нула хиляда деветдесет и шест) 

с площ от 30,224 дка (тридесет декара двеста двадесет и четири кв. м.), девета 

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

ливада“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001248 – полски път на Община Струмяни; имот № 001094 – 

ливада на Атанас Василев Голев и др., описан в АЧОС № 955/15.04.2013 год. 

     2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 120,89 лв.(сто и 

двадесет лева и осемдесет и девет 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 № 562 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 015019 (нула, петнадесет хиляди и 

деветнадесет) с площ от 20,662 дка (двадесет декара шестотин шестдесет и два кв. м.), 

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

„Армийско кладенче“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 015017 – нива на община Струмяни; имот № 

015018 – нива на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 957/17.04.2013 год. 

          2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 82,64 лв.(осемдесет 

и два лева и шестдесет 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 № 563 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

    Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 001098 (нула, нула хиляда и деветдесет и 

осем) с площ от 3,431 дка (три декара четиристотин тридесет и един кв. м.), девета 

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

„Хвърлялото“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001097 – полски път на Община Струмяни; имот № 001099 – 

ливада на насл. на Вангел Стоев Кушоваров и др., описан в АЧОС № 958/17.04.2013год. 

         2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 13,72 лв.( тринадесет 

лева и седемдесет 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 № 564 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001064 (нула, нула хиляда шестдесет и 

четири) с площ от 20,952 дка (двадесет декара деветстотин петдесет и два кв. м.), 

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

„Дългия Рид“, землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001065 – нива на Община Струмяни; имот № 001070 – нива 

на насл. на Борис Димитров Николов и др., описан в АЧОС № 966/22.04.2013 год. 

          2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 83,80 лв.( осемдесет 

и три лева и осемдесет 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 № 564 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001064 (нула, нула хиляда шестдесет и 

четири) с площ от 20,952 дка (двадесет декара деветстотин петдесет и два кв. м.), 

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

„Дългия Рид“, землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001065 – нива на Община Струмяни; имот № 001070 – нива 

на насл. на Борис Димитров Николов и др., описан в АЧОС № 966/22.04.2013 год. 

          2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 83,80 лв.( осемдесет 

и три лева и осемдесет 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 № 565 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001036 (нула,нула хиляда и тридесет и 

шест ) с площ от 22,920 дка (двадесет и два декара деветстотин и двадесет кв. м.), 

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

„Дългия Рид“, землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 001037 – ливада на насл. на Серафим Гогов Иванов; имот № 

001035 – полски път на Община Струмяни, описан в АЧОС № 965/22.04.2013 год. 

 2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 91,68 лв.(деветдесет 

и един лева и шестдесет и осем 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 № 566 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 001034 (нула, нула хиляда тридесет и 

четири) с обща площ от 34,907 дка (тридесет и четири декара деветстотин и седем кв. 



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

„Дългия Рид - Косището“, землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 001117 – широколистна гора на ЮЗДП ДП 

ТП „ДГС Струмяни“; имот № 001032 – ливада на насл. на Вангел Стоев Дамянов и др., 

описан в АЧОС № 963/22.04.2013 год.  

         2.Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер на 

139,62 лв.(сто тридесет и девет лева и шестдесет 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 № 567 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот № 009040 (нула, нула девет хиляди и 

четиридесет) с площ от 14,527 дка (четиринадесет декара петстотин двадесет и седем 

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

местността „Ралиновец“, землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 009033 – ливада на община Струмяни; имот 

№ 009039 – ливада на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 961/22.04.2013 год., 

съгласно скица № К00278/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

-Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м от двете му страни се 

забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.  

          2. Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 58,10 лв.( петдесет 

и осем лева и десет 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 № 568 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
    Общински съвет Струмяни реши: 

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

за срок от десет стопански години имот Имот № 001202 (нула, нула хиляда двеста и 

две) с площ от 35,951 дка (тридесет и пет декара деветстотин петдесет и един кв. м.), 

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

„Атанасец“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 



граници и съседи: имот № 001204 – ливада на насл. на Дамян Анастасов Голев; имот № 

001206 – ливада на Панталия Анастасова Голева и др., описан в АЧОС № 

960/17.04.2013 год. 

         2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 143,80 лв.(сто 

четиридесет и три лева и осемдесет 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 № 569 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

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

срок от десет стопански години имот № 009033 (нула, нула девет хиляди и тридесет и 

три/ с площ от 64,554 дка (шестдесет и четири декара петстотин петдесет и четири кв. 

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

„Краището“, землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 000010 – полски път на Община Струмяни и др., описан в 

АЧОС № 962/22.04.2013 год. 

         2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 258,21 лв.(двеста 

петдесет и осем лева и двадесет и една 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 № 570 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни: 

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

аренда за срок от десет стопански години на имот № 008150 (нула, нула осем хиляди 

сто и петдесет) с площ от 50,683 дка (петдесет декара шестотин осемдесет и три кв. м.), 

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

„Капещец - Кръсто”, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 008046 – нива на насл. на Христо Кирянов 

Джамбазки; имот № 008047 – овощна градина на насл. на на Христо Кирянов 

Джамбазки, описан  в Акт за частна общинска собственост № 1128/24.07.2014 година.  

2. Определя начална тръжна аренда цена в размер на 4,00 (четири) лв./дка за 

година, или общо 202,73 лв.( двеста и два лева и седемдесет и три ст.)  за една 



стопанска година, съгласно чл. 50, т. 15 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). 

       3.Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичния търг с тайно 

наддаване  за аренда и подпише Договор със спечелилият участник.  

 

Решение № 571 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 8,457 дка /осем 

декара четиристотин петдесет и седем кв. м/ от имот № 001179 /нула, нула, хиляда сто 

седемдесет и девет/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в 

землището на село Седелец  ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград 

целият с площ от 12,063 дка /дванадесет декара и шестдесет и три кв. м./ от „пасище с 

храсти“ в „овощна градина“, съгласно скица – проект № Ф00232/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 

Решение № 572 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 0,859 дка 

/осемстотин петдесет и девет кв. м/ от имот № 001179 /нула, нула, хиляда сто 

седемдесет и девет/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в 

землището на село Седелец  ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград 

целият с площ от 12,063 дка /дванадесет декара и шестдесет и три кв. м./ от „пасище с 

храсти“ в „овощна градина“, съгласно скица – проект № Ф00233/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 

 

 



Решение № 573 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 2,747 дка /два 

декара седемстотин четиридесет и седем кв. м./ от имот № 001179 /нула, нула, хиляда 

сто седемдесет и девет/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в 

землището на село Седелец  ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград 

целият с площ от 12,063 дка /дванадесет декара и шестдесет и три кв. м./ от „пасище с 

храсти“ в „друга селскостопанска територия“, съгласно скица – проект № 

Ф00234/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 
Решение № 574 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 15,996 дка 

/петнадесет декара деветстотин деветдесет и шест кв. м./ от имот № 003007 /нула, нула, 

три хиляди и седем/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в 

землището на село Седелец  ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград 

целият с площ от 74,236 дка /седемдесет и четири декара двеста тридесет и шест кв. м./ 

от „пасище с храсти“ в „ливада“, съгласно скица – проект № Ф00230/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 
Решение № 575 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 4,897 дка /четири 

декара осемстотин деветдесет и седем кв. м./ от имот № 003007 /нула, нула, три хиляди 



и седем/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в землището на 

село Седелец  ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, област Благоевград целият с площ от 

74,236 дка /седемдесет и четири декара двеста тридесет и шест кв. м./ от „пасище с 

храсти“ в „ливада“, съгласно скица – проект № Ф00231/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 

Решение № 577 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и, ал. 1, ал. 2,ал. 3 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, с 8 – за; 1 – против; 1 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване за 3,011 дка /три 

декара и единадесет кв. м./ от имот № 003021 /нула, нула, три хиляди и двадесет и 

едно/ по картата на възстановената собственост на земеделска земя в землището на 

село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, област Благоевград целият с площ 

от 75,046 дка /седемдесет и пет декара и четиридесет и шест кв. м./ от „пасище с 

храсти“ в „друга селскостопанска територия“, съгласно скица – проект № 

Ф00205/10.07.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни на основание чл. 78а от ППЗСПЗЗ да 

поиска от Общинска служба Земеделие Струмяни промяната на начина на трайно 

ползване за частта от имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на 

възстановената собственост. 

Върнато за ново преразглеждане със Заповед № ОА-АК-453/09.10.2014 год. на 

Областния управител на област Благоевград. 

 

Решение № 578 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 532 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години  на имот № 009072 (нула, нула девет хиляди и 

седемдесет и две) с обща площ от 9,960 дка (девет декара деветстотин и шестдесет кв. 

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

„Лискова кория“, землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, 

при граници и съседи: имот № 009073 – пасище, мера на Стратомир Стоилов 



Костадинов; имот № 009074 – нива на насл. на Димитър Стоилов Костадинов и др., от 

които 0,878 дка са иглолистна гора и попадат в отдел/подотдел 163/ul, находяща се в 

североизточната част на имота, описан в АЧОС № 1127/15.07.2014 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер 

на 36,32 лв.(тридесет и шест лева 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 № 579 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 533 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години  имот № 001153 (нула, нула хиляда сто петдесет и 

три) с площ от 10,332 дка (десет декара триста тридесет и два  кв. м.), шеста категория, 

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

село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

001154 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 000012 – напоителен канал на 

МЗХ - ХМС и др., описан в АЧОС № 1078/06.03.2014 год., съгласно скица № 

К00336/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 103,32 лв.(сто и 

три лева 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 № 580 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 



        1.Отменя Решение  № 534 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 014061 (нула, четиринадесет хиляди и 

шестдесет и едно) с площ от 24,198 дка (двадесет и четири декара сто деветдесет и 

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

местността „Глинджурци“, землището на село Цапарево с ЕКАТТЕ 78046, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 014063 – нива на Община Струмяни; имот № 

014065 – ливада на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1108/01.07.2014 год., 

съгласно скица № К00952/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

 11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 96,79 

лв.(деветдесет и шест лева и седемдесет и девет 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 № 581 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 535 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001061 (нула, нула хиляда шестдесет и 

едно) с площ от 15,379 дка (петнадесет декара триста седемдесет и девет кв. м.), девета 

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

землището на село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001085 – ливада на Община Струмяни; имот № 001062 – ливада на 

насл. на Иван Лазаров Илиев и др., описан в АЧОС № 1107/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 61,51 

лв.(шестдесет и един лева и петдесет и една 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 № 582 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 536 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 004100 (нула, нула четири хиляди и сто) с 

площ от 7,259 дка (седем декара двеста петдесет и девет кв. м.), десета категория, с 

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

Вракуповица с ЕКАТТЕ 12142, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

004103 – др. селст. терит. на Община Струмяни; имот № 004101 – пасище, мера на 

Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1110/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 29,03 

лв.(двадесет и девет лева 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 № 583 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 537 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 003015 (нула, нула три хиляди и 

петнадесет) с площ от 20,362 дка (двадесет декара триста шестдесет и два кв. м.), 

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

„Поленките“, землището на село Велющец с ЕКАТТЕ 10608, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 002082 – полски път на Община Струмяни; имот № 003056 – 

полски път на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1109/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 81,44 лв.( 

осемдесет и един лева и четиридесет 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 № 584 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  



Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 538 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 016052 (нула, шестнадесет хиляди и 

петдесет и две) с площ от 14,631 дка (четиринадесет декара шестотин тридесет и един 

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

„Кокало“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 016050 – нива на насл. на Ангел Стоянов Цветков; имот № 

016051 – нива на насл. на Ангел Стоянов Цветков и др., описан в АЧОС № 

1111/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 58,52 лв.( 

петдесет и осем лева и петдесет 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 № 585 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 539 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 016016 (нула, шестнадесет хиляди и 

шестнадесет) с обща площ от 24,361 дка (двадесет и четири декара триста шестдесет и 

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

местността „Кокало“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 016015 – пасище, мера на община Струмяни; 

имот № 016002 – нива на община Струмяни и др., от които 4,290 дка са иглолистна гора 

и попадат в отдел/подотдел 224/р, находяща се в югоизточната част на имота, описан в 

АЧОС № 1112/01.07.2014 год.  

- Определя начална тръжна аренда цена за идеалната част на имота в размер 

на 80,28 лв.(осемдесет лева и двадесет и осем 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 № 586 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

          1.Отменя Решение  № 540 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 016012 (нула, шестнадесет хиляди и 

дванадесет) с площ от 6,464 дка (шест декара четиристотин шестдесет и четири кв. м.), 

девета категория, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, 

находящ се в местността „Кокало“, землището на село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 016007 – широколистна гора на 

ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 000012 – полски път на община Струмяни и 

др., описан в АЧОС № 1113/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 25,85 лв.( 

двадесет и пет лева и осемдесет и пет 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 № 587 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 541от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 016006 (нула, шестнадесет хиляди, нула, 

нула шест) с площ от 2,607 дка (два декара шестотин и седем кв. м.), девета категория, 

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

село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

016007 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 000030 – 

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

1114/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 10,42 лв.(десет 

лева и четиридесет 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 № 587 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 541от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 016006 (нула, шестнадесет хиляди, нула, 

нула шест) с площ от 2,607 дка (два декара шестотин и седем кв. м.), девета категория, 

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

село Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 

016007 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 000030 – 

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

1114/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 10,42 лв.(десет 

лева и четиридесет 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 № 588 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 542 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 009020 (нула, нула девет хиляди и 

двадесет) с площ от 20,871 дка (двадесет декара осемстотин седемдесет и един кв. м.), 

девета категория, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, 

находящ се в местността „Спасов ден“, землището на село Седелец с ЕКАТТЕ 65930, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 000021 – дере на община Струмяни; 

имот № 009021 – друга селскост. територия на насл. на Георги Дончев Стоянов и др., 

описан в АЧОС № 1115/01.07.2014 год. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 83,48 

лв.(осемдесет и три лева и четиридесет и осем ст.) за една стопанска година. 
съгласно скица № К00306/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. 

        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 № 589 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 



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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 543 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001198 (нула,нула хиляда сто деветдесет и 

осем ) с площ от 12,048 дка (дванадесет декара и четиридесет и осем кв. м.), девета 

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

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001150 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот 

№ 001199 – нива на насл. на Андре Николов Илчев и др., описан в АЧОС № 

1116/01.07.2014 год., съгласно скица № К00339/18.06.2014 г. върху имота има следните 

ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 48,19 

лв.(четиридесет и осем лева и деветнадесет 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 № 590 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 544 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001049 (нула, нула хиляда и четиридесет и 

девет) с площ от 10,377 дка (десет декара триста седемдесет и седем кв. м.), девета 

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

рид“, землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници 

и съседи: имот № 001064 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; 

имот № 001048 – пасище, мера на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 

1117/02.07.2014 год., съгласно скица № К00332/18.06.2014 г. върху имота има следните 

ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 



- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 41,50 лв. 

(четиридесет и един лева и петдесет 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 № 591 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 545 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001172 (нула, нула хиляда сто седемдесет 

и две) с площ от 21,101 дка (двадесет и един декара сто и един кв. м.), девета 

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

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001223 – нива на насл. на Благой Георгиев Пашов; имот № 001171 – 

нива на Харизан Дамянов Чорбаджийски и др., описан в АЧОС № 1118/02.07.2014 год., 

съгласно скица № К00337/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 84,40 лв. 

(осемдесет и четири лева и четиридесет 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 № 592 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 546 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001187 (нула, нула хиляда сто осемдесет и 

седем) с площ от 10,267 дка (десет декара двеста шестдесет и седем кв. м.), девета 

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

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 



съседи: имот № 001188 – полски път на община Струмяни; имот № 001186 – пасище с 

храсти на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1119/02.07.2014 год., съгласно 

скица № К00338/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 41,06 лв. 

(четиридесет и един лева и шест 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 № 592 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 546 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001187 (нула, нула хиляда сто осемдесет и 

седем) с площ от 10,267 дка (десет декара двеста шестдесет и седем кв. м.), девета 

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

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001188 – полски път на община Струмяни; имот № 001186 – пасище с 

храсти на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1119/02.07.2014 год., съгласно 

скица № К00338/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

11 Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 41,06 лв. 

(четиридесет и един лева и шест 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 № 593 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  

 

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 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

        1.Отменя Решение  № 547 от Проведено редовно заседание на Общински съвет 

Струмяни на 31.07.2014 година. 

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

за срок от десет стопански години имот № 001125 (нула, нула хиляда сто двадесет и 

пет) с площ от 9,453 дка (девет декара четиристотин петдесет и три кв. м.), девета 

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

землището на село Каменица с ЕКАТТЕ 35818, община Струмяни, при граници и 

съседи: имот № 001056 – полски път на община Струмяни; имот № 001126 – полски 

път на община Струмяни и др., описан в АЧОС № 1120/02.07.2014 год., съгласно скица 

№ К00335/18.06.2014 г. върху имота има следните ограничения: 

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

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

защитена зона и с плана за управление. 

- Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 37,81 лв. 

(тридесет и седем лева и осемдесет и една 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 № 594 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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 10 – за; 0 – против; 0 – въздържал 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 Стоилов Цуцурски бивш жител на село Цапарево, 

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

 - Имот № 004003 /нула, нула четири хиляди и три/ с площ от 1,001 дка /един 

декара и един кв. м. /, находящ се в местността „Златинова Валта”, с начин на трайно 

ползване „гора в земеделска земя“, девета категория, находящ се в землището на 

село СЕДЕЛЕЦ с ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00222/26.02.2014 г.,: имот № 004018 – гора в зем. земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ: имот № 000058 – полски път на Община Струмяни др., който имот е 

образуван от имот № 004001 /нула, четири хиляди и едно/ целият с площ от 13,729 дка 

/тринадесет декара седемстотин двадесет и девет кв. м./, находящ се в местността 

„Мутруно“, землището на село Седелец, описан в Акт за частна общинска собственост 

№ 1084/11.04.2014 г. 

 - имот № 009115 /нула, нула девет хиляди сто и петнадесет/ с площ от 6,001 дка 

/шест декара и един кв. м. /, находящ се в местността „Свети Никола”, с начин на 



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

ЦАПАРЕВО с ЕКАТТЕ 78046, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00906/26.02.2014 г.,: имот № 009073 – нива на Община Струмяни: 

имот № 000012 –път ІV клас на Община Струмяни др., който имот е образуван от 

имот № 009073 /нула, нула девет хиляди и седемдесет и три/ целият с площ от 10,748 

дка /десет декара седемстотин четиридесет и осем кв. м./, находящ се в местността 

„Свети Никола“, землището на село Цапарево, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1082/11.04.2014 г. и имот № 009074 /нула, нула девет хиляди и 

седемдесет и четири/ целият с площ от 8,058 дка /осем декара и петдесет и осем кв. м./, 

находящ се в местността „Свети Никола“, землището на село Цапарево, описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1083/11.04.2014 

 

Решение № 595 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал.1, т.10, във връзка чл.3 т.2, чл.13, чл.16 и чл.17 ал.1 от 

Закона за общинския дълг (изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.45 от 

15 Юни 2012г.; доп. ДВ бр.15 от 15.02.2013г.), с 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши:  

I.Oтменя Решение № 313/25.07.2013г. за кандидатстване за кредит пред „Фонд за 

органите на местното самоуправление” по проект „Подобряване на качеството и 

достъпа до социални услуги в общините Струмяни и Карбинци” и дава съгласие за 

сключване на договор за краткосрочен банков кредит–овърдрафт с „Интернешънъл 

Асет Банк“ АД с цел финансиране на дейност по проект  „Подобряване на качеството и 

достъпа до социални услуги в общините Струмяни и Карбинци”, по Договор за 

безвъзмездна помощ № РД-02-29-226/29.04.2013г., изпълняван от община Струмяни, по 

ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013, 

при следните условия: 

 Максимален размер на дълга –  504 221.00 лв. 

 Срок за издължаване на кредита - до 31.03.2015г., с възможност за удължаване с 

6 месеца плюс 6 месеца; 

 Валута на дълга – български лева; 

 Вид на дълга съгласно чл. 3 т.2 от Закон за общинския дълг (Обн. ДВ. бр.34 от 

19 Април 2005г; изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.15 от 

15.02.2013г.) -  краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем /кредит 

«овърдрафт»/. 

 Условия за погасяване – в режим на овърдрафт, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;  

 Максимален годишен лихвен процент – не-повече от 6.5%; 

 Максимален размер на таксите и комисионните – 0.75% от размера на кредита; 

 Обезпечение: 

1.Залог на вземане на община Струмяни в размер на 504 221.00лв. по 

Партньорското споразумение между община Струмяни и община Карбинци и върху 

банковата сметка, по която ще постъпва плащането с бенефициент Община 

Струмяни, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-226/29.04.2013г. 

по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – 

МАКЕДОНИЯ 2007- 2013. 

2.Реален залог върху сума 163 506.00 лв., блокирани по сметка на "СТРЕЗА" ЕООД 

, открита в "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Сандански по  

Договор за строителни работи № 2007СВ16ІPO007-2011-2-64-LP-01/08.01.2014г. - 



предмет:"Изпълнение на строителни работи за обект: Реконструкция на 

съществуваща общинска сграда в защитено жилище за възрастни хора с психични 

разстройства, село Раздол, община Струмяни”. 

3. Залог по реда на ЗОЗ върху 60% от настоящи и бъдещи вземания от  

собствени приходи на община Струмяни по смисъла на чл.6, ал.1, т.1 ЗОБ, в  

размер на 485 501.00 лв. и върху банковите сметки по които постъпват сумите. 

4.Залог по реда на ЗДФО върху всички вземания на община Струмяни,  

настоящи и бъдещи по всички сметки в национална и чуждестранна валута при  

„Интернешънъл Асет Банк“ АД, на които община Струмяни е титуляр. 

5.Запис на заповед за размера на кредита, дължимите лихви и такси; 

6.Съгласие за директен дебит от всички сметки на община Струмяни. 

ІІ. Упълномощава кмета на община Струмяни да договаря анексиранията на 

кредита в рамките на параметрите на това решение на Общински съвет, касаещи 

евентуалното предоставяне на ново или допълнително обезпечение, промяна в срока и 

издаването на нов запис на заповед за новия срок. 

ІІІ.  Възлага и делегира права на кмета на Община Струмяни да представлява 

община Струмяни пред „Интернешънъл Асет Банк” АД, като подпише при условия, 

каквито договори с банката договора за кредит, да учреди обезпеченията в полза на 

банката и да подпише всички свързани с тези сделки документи, включително 

анексиране на кредита и обезпеченията, съгласно условията на настоящото решение.   

 

Решение № 596 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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

общинската собственост, с 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се;  

Приема актуализация на Годишната програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2014 година, както следва: 

1. В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ. 

В точка Д. Описание на имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост на земя – частна общинска собственост на собственика на 

законно построена върху нея сграда, при заявен интерес и наличие на необходимите 

документи, доказващи законността на сградата. 

Да се добави Землище Седелец  

– имот № 001178, местността „Валого“, ІХ категория с площ от 12,113 дка  

 

Решение № 597 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 54б, ал. 1 и ал. 2 от   Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 8 – за; 0 – 

против; 2 – въздържал се;  

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Одобрява експертна оценка изготвена от независим оценител в размер на 9 690 

лв. (девет хиляди шестотин и деветдесет лева) за продажба на застроен имот № 001178 

/нула, нула хиляда сто седемдесет и осем/, девета категория с начин на трайно ползване 

„друга селскостопанска територия“ с площ от 12,113 дка /дванадесет декара сто и 

тринадесет кв. м./, находящ се в местността „Валого“, землището на село Седелец с 



ЕКАТТЕ 65930, община Струмяни – представляващ частна общинска собственост, 

върху който има търпим строеж, съгласно параграф 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и издадено 

Удостоверение за търпимост № 74 от 07.12.2006 год., доказващо законността на 

стопанската сграда - обор в полза на „БОДИНА – 13“ ООД. 

2. Възлага на Кмета на Община Струмяни да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни, след което да издаде Заповед и сключи Договор за покупко - продажба с 

БОДИНА – 13“ ООД, представлявано от  управителя Емил Георгиев Гоцев. 

 
Решение № 598 

От  заседание на ОбС, проведено на 25.09.2014г.  
 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на  договор 

за отпускане на финансова помощ №01/321/00931 от 09.09.2011 г. по мярка 321 за 

проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова 

настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, сключен между 

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

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

121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор, с 8 – за; 0 – против; 2 – въздържал се; 
Общински съвет Струмяни реши: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Струмяни    да  подпише  Запис  на 

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

„Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  325 100,38 лв. (триста 

двадесет и пет хиляди и сто лева, тридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 

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

отпускане на финансова помощ № №01/321/00931 от 09.09.2011 г., сключен между 

Община Струмяни и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

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

за получаване на авансовото плащане по договор № № 01/321/00931   от  09.09.2011год.   

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

 

 

 


