
ПРОТОКОЛ №49 

 
Решение № 701 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за; 0 – против; 0- 

въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишен финансов отчет и отчет  за дейността на НЧ „Климент Охридски – 

1920” с. Илинденци 

 

Решение № 702 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за; 0 – против; 0- 

въздържали се;  Общински съвет взе:, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Годишен финансов отчет и отчет  за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 

1936“, село Микрево 

 
Решение № 703 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 10 – за; 0 – против; 0- 

въздържали се;  Общински съвет взе:, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Не приема Финансовия отчет за 2014 година на НЧ„ Будител – 1997“, село 

Струмяни, поради съмнения за финансови злоупотреби и не разписан отчет от 

Счетоводителя към НЧ „ Будител – 1997“, село Струмяни.  

2. До изясняване на финансовото състояние на НЧ„ Будител – 1997“, село 

Струмяни предлагаме да се спре полагащата се субсидия. 
 

Решение № 704 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

общинската собственост, с 10 – за; 0 – против; 0- 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 добави в Землището на село Илинденци следният имот: 

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

дка 

2. В част ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ОТДАДЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА. 



В т. Б.  Да се добави в Землището на село Илинденци следният имот: 

- Имот № 140057 в местността „Пушовец“, VІ категория с площ от 59,639 дка 

В т. Д.  Да се добави в Землището на село Игралище следният имот: 

- Имот № 000267 в местността „Чеканец - Свирчицата“, ІХ категория с площ 

от 55,432 дка 

 

Решение № 705 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

общинската собственост, във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

       1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 002263 (нула, нула две 

хиляди двеста шестдесет и три) с площ от 1,748 дка (един декара седемстотин 

четиридесет и осем кв. м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива” 

находящ се в местността „Биковица”, землището на село Микрево с ЕКАТТЕ 32665, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 002264 – нива на Божин Митрев 

Стоянов; имот № 002258 – пасище, мера на Община Струмяни и др., описан в Акт за 

частна общинска собственост № 1193/02.04.2015 год. Вписан е в службата по 

вписвания: Вх. 783/06.04.2015 г., Дв. вх. 777/06.04.2015г., акт 165, т. 3, нот. д. 510; и.п. 

26340.  

 2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на  1100 лв. (хиляда и сто лева) за начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

   

Решение № 706 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

общинската собственост, във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

 1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 031001 (нула, тридесет 

и една хиляди и едно) с площ от 1,932 дка (един декар деветстотин тридесет и два кв. 

м.), седма категория, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” 

находящ се в местността „Горно поле”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 

32665, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 117018 – нива на Благой 

Александров Лачев; имот № 000090 – полски път; имот № 000092 напоителен канал на 

МЗХ - ХМС и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1195/03.04.2015 

год. Вписан е в службата по вписвания: Вх. 785/06.04.2015 г., Дв. вх. 779/06.04.2015г., 

акт 167, т. 3, нот. д. 512; и.п. 22335. 



   2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на  2492 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и два лева) за начална тръжна 

цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 

Решение № 707 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г. 

 

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

общинската собственост, във връзка с чл. 54а, ал. 1 от Наредбата за ред за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 10 – за; 0 – 

против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

       1. Дава съгласие да се продаде, чрез публичен търг с тайно наддаване  имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 117006 (сто и 

седемнадесет хиляди, нула, нула шест) с площ от 1,506 дка (един декар петстотин и 

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

местността „Джарджийца”, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 117018 – нива на Благой Александров Лачев; 

имот № 117017 – нива на Борис Янушев Котев; имот № 00200 – полски път на Община 

Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1175/03.02.2015 г., 

Вписан е в службата по вписвания: Вх. 219/09.02.2015 г., Дв. вх. 216/09.02.2015г., акт 

156, т. 1, нот. Д. 131; и.п. 25771. 

   2. Одобрява експертна оценка на независим оценител на описания имот в т. 1 в 

размер на  1973 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и три лева) за начална тръжна цена. 

3. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе публичният търг за 

продажба, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и сключи Договор за покупко – продажба със спечелилият участник. 

 

 

 

 

Решение № 708 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

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

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Струмяни, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали 

се;   
Общински съвет Струмяни: 

               1. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез 

публичен търг с тайно наддаване за срок от пет стопански години имот № 002067 (нула, 

нула две хиляди и шестдесет и седем) с площ от 55,432 дка (петдесет и пет декара 

четиристотин тридесет и два кв. м.), девета категория, с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, находящ се в местността „Чеканец - Свирчицата“, землището на 

село Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и съседи: имот № 



000002 – дере на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 002056 – нива на насл. на 

Серафим Георгиев Георгьов; имот № 002062 – нива на насл. на Стоян Иванов Гаджов и 

др., описан в АЧОС № 1194/02.04.2015 год., вписан в Службата по вписвания Вх. 

784/06.04.2015 г.; Дв. вх. 778/06.04.2015 г., акт № 166, т. 3, н.д. 511, п. и.26341. 

 2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 221,72 лв. (двеста 

двадесет и два 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 спечелилия участник.   

 
Решение № 709 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

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

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

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

         1. Общински съвет Струмяни дава съгласие да се отдаде под аренда, чрез 

публичен търг с тайно наддаване за срок от десет стопански години имот № 140057 (сто 

и четиридесет хиляди и петдесет и седем) с площ от 59,639 дка (петдесет и девет декара 

шестотин тридесет и девет кв. м.), шеста категория, с начин на трайно ползване „нива”, 

находящ се в местността „Пушовец“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, 

община Струмяни, при граници и съседи: имот № 140038 – пасище с храсти на Община 

Струмяни; имот № 140055 – нива на насл. на Мехмед Мустафов Абазов; имот № 

140017 – пасище с храсти на Община Струмяни и др., описан в АЧОС № 

1190/11.03.2015 год., вписан в Службата по вписвания: Вх. 617/20.03.2015 г.; Дв. вх. 

617/20.03.2015 г., акт № 39, т. 3, н.д. 386, п. и.26168. 

         2.Определя начална тръжна аренда цена за имота в размер на 596,39 лв. 

(петстотин деветдесет и шест лева и тридесет 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 спечелилия участник.   

 

Решение № 710 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

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

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

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  



Наследниците на Георги Вангелов Георгиев бивш жител на село Илинденци, 

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

 - Имот № 140034 /сто и четиридесет хиляди и тридесет и четири/ с площ от 1,878 

дка /един декар осемстотин седемдесет и осем кв. м./, находящ се в местността 

„Кичеро“ с начин на трайно ползване „ливада“, девета категория, находящ се в 

землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и 

съседи, съгласно скица-проект № Ф01972/04.07.2014 г., заверена на 02.12.2014 г.: имот 

№ 140033 – нива на Община Струмяни; имот № 000203 –полски път на Община 

Струмяни и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1184/16.02.2015 г. 

 - Имот № 140058 /сто и четиридесет хиляди и петдесет и осем/ с площ от 1,855 

дка /един декар осемстотин петдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Пушовец“ 

с начин на трайно ползване „нива“, седма категория, находящ се в землището на село 

Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф01971/04.07.2014 г., заверена на 02.12.2015 г.: имот № 140046 –нива на 

Мария Иванова Елинова; имот № 140003 – пасище с храсти на Община Струмяни, и др. 

който имот е образуван от имот № 140005 /сто и четиридесет хиляди, нула, нула пет/ 

целият с площ от 5,927 дка /пет декара деветстотин двадесет и седем кв. м./, находящ се 

в местността „Пушовец“, землището на Илинденци, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 1182/13.05.2015 г. 

 - Имот № 140033 /сто и четиридесет хиляди и тридесет и три/ с площ от 10,239 

дка /десет декара двеста тридесет и девет кв. м./, находящ се в местността „Кичеро“ с 

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

Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф01973/04.07.2014 г., заверена на 02.12.2015 г.: имот № 140038 – пасище с 

храсти на Община Струмяни; имот № 140034 - ливада на Община Струмяни, и др., 

описан в Акт за частна общинска собственост № 1183/13.02.2015 г. 

 

Решение № 711 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

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

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

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Михайл Георгиев Михайлов бивш жител на село Илинденци, 

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

 - Имот № 001909 /нула, нула хиляда деветстотин и девет/ с площ от 3,575 дка 

/три декара петстотин седемдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Попище“ с 

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

Горна Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно 

скица-проект № Ф00295/14.07.2014 г., заверена на 05.02.2015 г.: имот № 001599 – 

пасище с храсти на Община Струмяни; имот № 001920 – нива на Община Струмяни; 

имот 0 001606 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“, който имот е 

образуван от имот № 001601 /нула, нула хиляда шестотин и едно/ целият с площ от 



8,411 дка /осем декара четиристотин и единадесет кв. м./, находящ се в местността 

„Попище - соседналица“, землището на село Горна Крушица, описан в Акт за частна 

общинска собственост № 1191/31.03.2015 г. 

 - Имот № 001600 /нула, нула хиляда и шестотин/ с площ от 3,575 дка /три декара 

петстотин седемдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Попище“ с начин на 

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

Крушица с ЕКАТТЕ 16273, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00294/14.07.2014 г., заверена на 05.02.2015 г.: имот № 001606 –

широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 001599 – пасище с 

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

1192/31.03.2015 г. 

 

Решение № 712 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

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

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

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   

Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Иван Гогов Иванов бивш жител на село Игралище, община 

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

 - Имот № 002075 /нула, нула две хиляди и седемдесет и пет/ с площ от 5,000 дка 

/пет декара кв. м./, находящ се в местността „Студен кладенец“ с начин на трайно 

ползване „овощна градина“, девета категория, находящ се в землището на село 

Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00196/06.02.2014 г., заверена на 10.03.2014 г.: имот № 002076 – овощна 

градина на Община Струмяни; имот № 002048 – широколистна гора на ЮЗДП ДП ТП 

„ДГС Струмяни“, който имот е образуван от имот № 002047 /нула, нула две хиляди и 

четиридесет и седем/ целият с площ от 47,901 дка /четиридесет и седем декара 

деветстотин и един кв. м./, находящ се в местността „Студен Кладенец“, землището на 

Игралище, описан в Акт за частна общинска собственост № 1085/11.04.2014 г. 

 

Решение № 713 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

 

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

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

земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, началник но Общинска 

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

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

ползуването на земеделските земи, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

1. Отменя Решение № 566 от Протокол № 40/25.09.2014 година на Общински 

съвет Струмяни. 



        2. 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:  

Кирил Костадинов Нушев жител на град Банкя, община Столична, обл. София - 

град – да бъде настанен в следният имот: 

   Имот № 001125 /нула, нула хиляда сто двадесет и пет/ с площ от 3,456 дка /три 

декара четиристотин петдесет и шест кв.м./, находящ се в местността „Косището”, 

представляващ „ливада“, ІХ /девета/ категория, находящ се в землището на село 

Игралище с ЕКАТТЕ 32322, община Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-

проект № Ф00215/06.02.2015 г.: имот № 001124 –ливада на община Струмяни, имот № 

001116 –ливада на Кирил Костадинов Нушев; имот № 001123 – голина на Кирил 

Костадинов който имот е образуван от имот № 001034 /нула, нула хиляда и тридесет и 

четири/ целият с площ от 34,907 дка /тридесет и четири декара деветстотин и седем кв. 

м./, находящ се в местността „Дългия Рид - Косището “, землището на село Игралище, 

описан в Акт за частна общинска собственост № 963/22.04.2013 година. 

 

Решение № 714 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 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/, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;   
Общински съвет Струмяни реши: 

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

000066 (нула, нула, нула, нула шестдесет и шест) с площ от 5,609 дка (пет декара 

шестотин и девет кв. м.), седма категория, находящ се в местността „Гарата”, 

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

Благоевград при граници и съседи., при граници и съседи: имот № 000062 – селско 

стопанки склад на Любен Йорданов Митрев; имот № 000063 – водостоп. съоръжение на 

Държавата – НС – Сандански; имот № 000060 – път І клас на Държавата и др., съгласно 

скица – проект  № Ф02067/09.03.2015 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 

 

 

Решение № 715 

От  заседание на ОбС, проведено на 28.05.2015 г.  

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

общинската собственост, с 10 – за; 0 – против; 0- въздържали се;  Общински съвет 

взе: 

Общински съвет Струмяни реши: 

1. Дава съгласие за разделяне на имот № 011030 (нула, единадесет хиляди и тридесет) 

целият с площ от 15,591 дка (петнадесет декара петстотин деветдесет и един кв. м.) с 



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

Поле”, землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни,  описан в Акт 

за частна общинска собственост № 807/13.04.2011 година, вписан в Службата по 

вписванията: Дв. вх. 639/14.04.2011 г., акт № 56, т. 3, н. д. 448, и.п. 11851,  от който се 

образуват два нови самостоятелни имоти, а именно: 

- имот № 011040 (нула, единадесет хиляди и четиридесет) с площ от 7,168 дка 

(седем декара сто шестдесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „нива”, десета 

категория, находящ се в местността „Долно Поле”, землището на село Драката с 

ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, съгласно скица – проект № Ф00352/26.05.2015 

година,  при граници и съседи: имот № 011041 – нива на Община Струмяни; имот № 

000015 – полски път на Община Струмяни и др. 

- имот № 011041 (нула, единадесет хиляди и четиридесет и едно) с площ от 8,423 

дка (осем декара четиристотин двадесет и три кв. м.), с начин на трайно ползване 

„нива”, десета категория, находящ се в местността „Долно Поле”, землището на село 

Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, съгласно Скица – проект № 

Ф00353/26.05.2015 година, при граници и съседи: имот № 011040 – нива на община 

Струмяни; имот № 011037 – нива на насл. на Алекса Тасков Николо и др.,  

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

правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет 

Струмяни. 

  

 


