
ПРОТОКОЛ №47 

 
Решение № 664 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

администрация, с 11 – за; 0 – против; 1- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Прави следните промени в “Наредбата за определянето и администрирането на 

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

В Приложение № 2 към чл. 50: Административни услуги: Местни данъци и 

такси: 

- Точка 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот или 

на незавършено строителство таксата се променя от 7,00 лв. на 12,00 лв. за 1 брой. 

- Точка 8. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации таксата се 

променя от 7,00 лв. за заверка на първа страница и за всяка следваща страница по 1,00 

лв. на 25 лв. за декларация. 
 

Решение № 665 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за 

младежите, с 13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен план за младежта 2015 година“ 

 

Решение № 666 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, с 

12 – за; 0 – против; 1- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ 

 

Решение № 667 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 2 от 

ЗВОПС, с 10 – за; 1 – против; 2- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен план за дейността по вътрешен одит в община Струмяни за 2015 

година“. 

 

Решение № 668 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г. 

 

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

общинската собственост, с 12 – за; 0 – против; 1- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 



Приема актуализация на Годишната Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2015година, както следва: 

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

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ. 

В точка Б. Да се добавят в Землището на село Илинденци следните имоти, а именно: 

- Имот № 039030 в местността „Сусарник“, VІІ категория с площ от 57,145 дка 

- Имот № 031001 в местността „Горно поле“, VІІ категория с площ от 1,932 

дка 
 

Решение № 669 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 0 – за; 0 – против; 13- въздържали 

се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

На основание чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Струмяни не приема предложение относно отдаване 

под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с 

тайно наддаване, на имот № 008067, находящ се в местността „ Среден рид“, село 

Игралище 

 

Решение № 670 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 0 – за; 0 – против; 13- въздържали 

се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

На основание чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Струмяни не приема предложение относно отдаване 

под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с 

тайно наддаване, на имот№ 008053, находящ се в местността „ Среден рид“, село 

Игралище. 

 

Решение № 671 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 0 – за; 0 – против; 13- въздържали 

се;  Общински съвет  



Общински съвет Струмяни реши: 

На основание чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Струмяни не приема предложение относно отдаване 

под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с 

тайно наддаване, на имот № 008079, находящ се в местността „ Среден рид“, село 

Игралище.  

 

Решение № 672 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 0 – за; 0 – против; 13- въздържали 

се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

На основание чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Струмяни не приема предложение относно отдаване 

под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с 

тайно наддаване, на имот № 008068, находящ се в местността „ Среден рид“, село 

Игралище. 

 

Решение № 673 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 0 – за; 0 – против; 13- въздържали 

се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

На основание чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет Струмяни не приема предложение относно отдаване 

под аренда на земеделски имот от общинския поземлен фонд , чрез публичен търг с 

тайно наддаване, на имот № 008060, находящ се в местността „ Среден рид“, село 

Игралище. 

 
 

Решение № 674 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на 

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на имоти 

придобити от общината на основание чл. 19 от Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи, с 13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  

Общински съвет  



Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Петър Василев Стоянов бивш жител на село Махалата, 

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

 - Имот № 010046 /нула, десет хиляди и четиридесет и шест/ с площ от 0,533 дка 

/петстотин тридесет и три кв. м./, находящ се в местността „Селото“ с начин на трайно 

ползване „зеленчукова култура“, девета категория, находящ се в землището на село 

Махалата с ЕКАТТЕ 47473, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00189/03.12.2014 г., заверена на 16.01.2015 г.: имот № 010145 – зеленчукова 

култура на Община Струмяни, описан в Акт за частна общинска собственост № 

1174/03.02.2015 г. 

 

Решение № 675 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

002052 (нула, нула две хиляди и петдесет и две) с площ от 13,927 дка (тринадесет 

декара деветстотин двадесет и седем кв. м.), десета категория, находящ се в 

местността „Джеджер”, землището на село Добри Лаки с ЕКАТТЕ 21467, община 

Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 002051 – нива на Борис 

Стойков Вакадинов; имот № 002053 – ливада на Борис Стойков Вакадинов; имот № 

002055 – ливада на Община Струмяни и др., съгласно скица - проект № 

Ф00145/12.02.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в 

„ливада“. 

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 на имота описан в т. 1, като същата се отрази в Картата на възстановената 

собственост. 

3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград. 

Решение № 676 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се 
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

011124 /нула, единадесет хиляди сто двадесет и четири/ с площ от 10,000 дка /десет 



декара/, десета категория, находящ в местността „Загазо“,  в землището на село 

Гореме с  ЕКАТТЕ 16033, община Струмяни, област Благоевград, при граници и 

съседи: имот № 011123 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 011052 – нива на 

Община Струмяни и др., съгласно скица - проект № Ф00512/12.02.2015 г. с проектен 

начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в „овощна градина“, образуван от имот 

№ 011024, описан в АПОС № 1172/20.01.2015 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. 

3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград. 
 

Решение № 677 
От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

005062 /нула, нула пет хиляди шестдесет и две/ с площ от 2,885 дка /два декара 

осемстотин осемдесет и пет кв. м./, девета категория, находящ в местността 

„Орницата“  в землището на село Игралище с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 005063 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 000003 – дере на Община Струмяни, съгласно скица - проект № 

Ф00212/29.01.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в 

„овощна градина“, образуван от имот № 005021, описан в АПОС № 1139/19.09.2014 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. 

 3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград 
 

Решение № 678 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 



1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

005061 /нула, нула пет хиляди шестдесет и едно/ с площ от 5,000 дка /пет декара/, 

девета категория, находящ в местността „Орницата“  в землището на село Игралище 

с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот 

№ 005063 – пасище, мера на Община Струмяни; имот № 000001 – жилищна територия 

на село Игралище и др., съгласно скица - проект № Ф00213/29.01.2015 г. с проектен 

начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в „ливада“, образуван от имот № 

005021, описан в АПОС № 1139/19.09.2014 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. 

 3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград 

 

Решение № 679 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

006110 /нула, нула шест хиляди сто и десет/ с площ от 12,996 дка /дванадесет декара 

деветстотин деветдесет и шест кв. м./, девета категория, находящ в местността 

„Очаковото“  в землището на село Игралище с  ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, 

област Благоевград, при граници и съседи: имот № 006183 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 006003 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и 

др., съгласно скица - проект № Ф00211/24.01.2015 г. с проектен начин на трайно 

ползване от „пасище, мера“ в „овощна градина“, образуван от имот № 006006, 

описан в АПОС № 1102/06.06.2014 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. 

 3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „овощна градина“, същият да се преобразува от публична 

общинска собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград 
 

Решение № 680 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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/, във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС, с 11 – за; 0 – 

против; 2- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на общински имот № 

001049 /нула, нула хиляда и четиридесет и девет/ с площ от 2,624 дка /два декара 

шестотин двадесет и четири кв. м./, десета категория, находящ в местността „Чукаро“  

в землището на село Кърпелево с  ЕКАТТЕ 40957, община Струмяни, област 

Благоевград, при граници и съседи: имот № 001059 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 001028 – нива на Община Струмяни и др., съгласно скица - проект 

№ Ф00235/03.02.2015 г. с проектен начин на трайно ползване от „пасище, мера“ в 

„ливада“, образуван от имот № 001019, описан в АПОС № 1094/05.06.2014 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. 

3. След, като бъде променен начина на трайно ползване на описаният имот в т. 1 

от „пасище, мера“ в „ливада“, същият да се преобразува от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост. 

Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА-АК-317/ 11.03.2015 год. на Областния 

управител на област Благоевград 
 

Решение № 681 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

във връзка със заявление от НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

"СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" (НКСИП), с адрес: 

гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“№215, ет.9, с 13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

„План за регулация” по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, както следва :  

- Частично изменение /ЧИ/ на ПУП – ПР - изменение на регулация на кв.24 по 

РП на с.Струмяни за нуждите на преминаващо трасе на АВТОМАГИСТРАЛА 

„СТРУМА“ – ЛОТ 3.3,  

 

Решение № 682 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

във връзка със заявление от НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 

"СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" (НКСИП), с адрес: 

гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“№215, ет.9, с 13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

„План за регулация” по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, както следва :  

- Частично изменение /ЧИ/ на ПУП – ПР - изменение на регулация на УПИ І в 

кв.81 по РП на с.Микрево за нуждите на преминаващо трасе на АВТОМАГИСТРАЛА 

„СТРУМА“ – ЛОТ 3.3,  

 

Решение № 683 



От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

ал.5 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 02 / 21.01.2015г. до ОбС 

Струмяни от „ВАЙТЪЛ - Й“ЕООД, с 13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

ДАВА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА  : Изработване на Проект за 

„Подробен устройствен план” – „Парцеларен план” по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за 

трасе на обект на техническата инфраструктура – електронна оптична съобщителна 

мрежа от кабелна шахта на път III-1082, през с.Вълково до с.Микрево с дължина 

на трасето 5105,79м.л. в частта от трасето в землищата на с.Палат, с.Драката и 

с.Микрево, общ.Струмяни, както следва :  

 

Землище на село Палат, общ.Струмяни 

55227.0.22 Пътища III клас 277.41 м. Държавата 

55227.0.5 Полски пътища 712.71 м. Община Струмяни 

           

 Землище на село Драката, общ.Струмяни 

23532.0.27 Полски пътища 218.28 м. Община Струмяни 

23532.0.26 Полски пътища 3.76 м. Община Струмяни 

23532.0.30 
Отдалечени от водно течение 

предпазни диги 
3.91 м. 

Община Струмяни 

23532.0.29 Канал 1.49 м. Община Струмяни 

23532.0.24 Полски пътища 524.95 м. Община Струмяни 

23532.0.19 
Отдалечени от водно течение 

предпазни диги 
3.23 м. 

МЗГ-ХМС 

23532.0.20 
Отдалечени от водно течение 

предпазни диги 
4.05 м. 

МЗГ-ХМС 

23532.0.18 Вътрешни реки 47.03 м. Държавата-МОСВ 

23532.0.3 
Отдалечени от водно течение 

предпазни диги 
4.03 м. 

МЗГ-ХМС 

23532.0.16 
Отдалечени от водно течение 

предпазни диги 
2.38 м. 

МЗГ-ХМС 

23532.0.2 Полски пътища 1219.39 м. Община Струмяни 

23532.9.18 Полски пътища 26.07 м. Община Струмяни 

 

Землище на село Микрево, общ.Струмяни 

49686.0.49 Полски пътища 676.80 м. Община Струмяни 

49686.0.52 Полски пътища 351.29 м. Община Струмяни 

49686.0.66 Отводнителни канали 8.26 м. МЗГ-ХМС 

49686.0.45 Полски пътища 969.25 м. Община Струмяни 

                                    Улици/регулация/                                                               

51.60 м. 

Община Струмяни 

 

с цел – обект „ЕЛЕКТРОННА ОПТИЧНА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА“ 

НА „ВАЙТЪЛ - Й“ЕООД.  
 

Решение № 684 
От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  



 

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

връзка със заявление от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ООД, с адрес на 

управление : гр.София 1619, район Изгрев, ул.”Райко Алексиев”№26, бл.3, вх.В, с 

13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

с.Илинденци, попадащи в концесионната площ за добив на подземни богатства – 

скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък 

„Централен-1“, площ „Кариера - бяло“ и площ „Депо“, землище на с.Илинденци, 

община Струмяни, както следва :  

- ПИ № 112011 (едно, едно, две, нула, едно, едно) с площ от 4,900 дка (четири 

декара и деветстотин квадратни метра), начин на трайно ползване „залесена горска 

територия” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в 

землището на с.Илинденци, общ. Струмяни;  

- ПИ № 112012 (едно, едно, две, нула, едно, две) с площ от с площ от 9,964 дка 

(девет декара деветстотин шестдесет и четири квадратни метра), начин на трайно 

ползване „залесена горска територия” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с.Илинденци, общ. Струмяни; 

с цел промяна предназначението от „залесена горска територия” в „Територия с 

предназначение - за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали 

/мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - бяло“ и 

площ „Депо“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и ал.7, 

т.2, чл.45, ал.3, т.3 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство 

на отделните видове територии и устройствени зони.  

 

Решение № 685 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

връзка със заявление от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ООД, с адрес на 

управление : гр.София 1619, район Изгрев, ул.”Райко Алексиев”№26, бл.3, вх.В, с 

13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

с.Илинденци, попадащи в концесионната площ за добив на подземни богатства – 

скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък 

„Централен-1“, площ „Склад за блокове“, землище на с.Илинденци, община Струмяни, 

както следва :  

- ПИ № 112018 (едно, едно, две, нула, едно, осем) с площ от 2,100 дка (два 

декара и сто квадратни метра), начин на трайно ползване „залесена горска територия” – 

държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на 

с.Илинденци, общ. Струмяни;  

с цел промяна предназначението от „залесена горска територия” в „Територия с 

предназначение - за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали 

/мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Склад за блокове“, 

землище на с.Илинденци, община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и ал.7, т.2, чл.45, ал.3, 



т.3 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони.  

 

Решение № 686 

От  заседание на ОбС, проведено на 26.02.2015 г.  

 

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

връзка със заявление от „ИЛИНДЕНСКИ МРАМОР“ООД, с адрес на 

управление : гр.София 1619, район Изгрев, ул.”Райко Алексиев”№26, бл.3, вх.В, с 

13 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

с.Илинденци, попадащи в концесионната площ за добив на подземни богатства – 

скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък 

„Централен-1“, площ „Кариера - сиво“, землище на с.Илинденци, община Струмяни, 

както следва :  

- ПИ № 112008 (едно, едно, две, нула, нула, осем) с площ от 6,670 дка (шест 

декара шестотин и седемдесет квадратни метра), начин на трайно ползване „залесена 

горска територия” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС СТРУМЯНИ“, 

находящ се в землището на с.Илинденци, общ. Струмяни;  

- ПИ № 112010 (едно, едно, две, нула, едно, нула) с площ от с площ от 2,499 дка 

(два декара четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), начин на трайно 

ползване „залесена горска територия” – държавна собственост – ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

СТРУМЯНИ“, находящ се в землището на с.Илинденци, общ. Струмяни; 

с цел промяна предназначението от „залесена горска територия” в „Територия с 

предназначение - за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали 

/мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - сиво“, 

землище на с.Илинденци, община Струмяни”, съгласно чл.4, ал.6 и ал.7, т.2, чл.45, ал.3, 

т.3 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони.  

 

 


