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ПРОТОКОЛ № 43 
 

Решение № 371 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

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 ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши:  

Приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в община Струмяни през 2018 година, както следва:  

В ЧАСТ ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

СЕ ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:  

През 2018 година Община Струмяни има намерение да придобие имоти, чрез 

правна сделка по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, а именно: 

- ПИ 751  в квартал 59 с площ от 600 кв. м. по РП на село Микрево; 

- ПИ 750 в квартал 59 с площ от 849 кв. м. по РП на село Микрево. 

 

 

        

Решение № 372 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

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

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

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 906 от 20.03.1998 г. за 

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

Стефанов Богоев, с 9 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Кирил Стефанов Богоев бивш жител на село Горна 

Крушица, община Струмяни, област Благоевград – да бъдат настанени в следният имот: 

- Имот № 001977 /нула, нула, едно, девет, седем, седем/ с площ от 5,000 дка /пет 

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

находящ се в местността „Варсанки трап“, землището на село Горна Крушица с 

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

Ф00352/08.09.2017 г., заверена на 11.09.2018 г.; имот № 001978 – пасище с храсти на 

община Струмяни; имот № 001461 – пасище с храсти на община Струмяни и др., който 

имот е образуван от имот № 001458  /нула, нула, едно, четири, пет, осем/, описан в 

Акт за частна общинска собственост № 1426/16.07.2018 година. 
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Решение № 373 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

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

т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи от  Елена Герасимова Калоянова, Началник на 

Общинска служба Земеделие – Струмяни и Решение № 34/3 от 06.07.1992 г. за 

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

Стойков Цомпов, с 9 – за ; против – 0 ;  възд.се – 1  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

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

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

за възстановяване правото на собственост, както следва:  

Наследниците на Никола Стойков Цомпов да бъдат настанени в следните  

имоти, а именно: 

 - Имот № 003260 /нула, нула, три, две, шест, нула/ с площ от 3,810 дка /три 

декара осемстотин и десет кв. м./ с начин на трайно ползване „пасище, мера“, девета 

категория, находяща се в местността „Чукаро“, землището на село Велющец с 

ЕКАТТЕ 10608, община Струмяни, който имот попада в отдел/подотдел 178/т1 с площ 

от 3,318 дка /три декара триста и осемнадесет кв. м./ и е иглолистна гора, при граници 

и съседи, съгласно скица-проект № Ф00224/07.03.2018 година, заверена на 11.09.2018 г. 

имот № 003261 – пасище, мера на община Струмяни; имот № 003124 – друга 

селскостопанска територия на насл. на Илия Иванов Димитров и др., образуван от 

имот № 003054 /нула, нула, три, нула, пет, четири/ целият с площ от 7,995 дка /седем 

декара деветстотин деветдесет и пет кв. м./, находящ се в местността „Острец“, 

землището на село Велющец, описан в Акт за публична общинска собственост № 

1427/16.07.2018 г. 

 - Имот № 003263 /нула, нула, три, две, шест, три/, девета категория с площ от 

7,640 дка /седем декара шестотин и четиридесет кв. м./, находящ се в местността 

„Чукаро“, землището на село Велющец, при граници и съседи, съгласно скица № 

Ф00223/07.03.2018 г., заверена на 11.09.2018 г.: 003262 – пасище, мера на Община 

Струмяни; имот № 003052 – полски път на община Струмяни и др., който имот попада 

в отдел/подотдел 178/с1 с площ от 3,323 дка /три декара триста двадесет и три кв. м./ - 

широколистна гора и в отдел/подотдел 178/т1 с площ от 0,969 дка /деветстотин 

шестдесет и девет кв. м./ - иглолистна гора, образуван от имот № 003051 /нула, нула, 

три, пет, нула, пет, едно/, находящ се в местността „Острец“, землището на село 

Велющец, описан в Акт за публична общинска собственост № 1421/10.07.2018 г. 

2. Възлага на Кмета на общината на основание чл. 37л, ал. 3 от ЗСПЗЗ да 

прекрати Договор за отдаване под наем на пасища, мери – общинска собственост № 

ДГ-188/28.05.2015 година с Бойко Герасимов Чилев, след издаване на решението на 

общинска служба по земеделие и изтичане на стопанската година за описаният имот в 

точка 1. тире „първо“, а именно: имот № 003054 с площ от 7,995 дка, с  начин на трайно 

ползване „пасище, мера“, находящ се в местността „Острец“, землището на село 

Велющец. 
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Решение № 374 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 198б, т. 2, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 7 – за ; против – 0 ;  възд.се – 3  ОбС: 

 

Общински съвет Струмяни реши: 

1.Дава мандат на представител от Община Струмяни за участие в извънредно  

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград на 09 октомври 2018г. на кмета на 

Общината -  Емил Димитров Илиев. 

 

2. При невъзможност Кмета на общината да участва в заседанието на Общото събрание 

на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, което ще се проведе на 09 октомври 2018г. от 11.00 часа в Конферентната 

зала на Областна администрация Благоевград, етаж 1, определя зам.-кмета на общината 

Петя Тасева да го представлява. 

3. Оправомощава представителя на Община Струмяни да подкрепи и да гласува 

положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град 

Благоевград, както следва: 

 

1. Приемане на решение, съгласно чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите, за 

сключване на Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 18.04.2016г., в сила 

от 01.06.2016г., между страните Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград и оператора „В и К” 

ЕООД - град Благоевград и упълномощаване председателя на Асоциацията по В 

и К Благоевград да го подпише от името на асоциацията; 

2. Приемане на решение за съгласуване на Бизнес плана на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Благоевград, за предоставяне на В и К услуги на 

обособената територия, за регулаторния период 2017г. – 2021г. с включени 

териториите на община Петрич и община Струмяни. 

 

  3. Приемане на решение за определяне препоръчителен размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград и оператора „В и К” ЕООД - град 

Благоевград за 2019г. – в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, на основание 

чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация. 

 

      4. Други. 

 

При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния 

ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград, оправомощава 
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представителя на Община Струмяни да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки 

се и защитавайки интересите на Община Струмяни. 

 

На основание чл.198е, ал.6 от Закона за водите след заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от„В и К” 

ЕООД, град Благоевград,, Областният управител да изпрати протокола от заседанието 

на 09 октомври  2018 г. на председателя на ОбС  Струмяни за информиране на 

общинските съветници на община Струмяни и кметовете, и кметските наместници. 

 

 

 

Решение № 375 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

На основание чл.9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 

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

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на община Струмяни за 

2017 година”, съгласно Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

Решение № 376 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 27.09.2018 год. 

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, и §33 от Заключителните 

разпоредби  към  Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, с 10 – за ; 

против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

 

               Общински съвет реши: 

  1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на 

държавата на следните язовири: 

1 Язовир с площ 7,280 дка, представляващ имот №135109, находящ се в  землището на 

с. Илинденци   

2 Язовир с площ 1,207 дка, представляващ имот № 138036, находящ се в землището на 

с. Илинденци 

3 Язовир с площ 4,185 дка, представляващ имот № 007137, находящ се в землището на 

с. Седелец  

4 Язовир с площ 1,203 дка, представляващ имот № 001131, находящ се в землището на 

с. Седелец 

5 Язовир с площ 0,607 дка, представляващ имот № 001115, находящ се в землището на 
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с. Седелец 

6 Язовир с площ 2,272 дка, представляващ имот № 001069, находящ се в землището на 

с. Седелец  

7 Язовир с площ 4,061 дка, представляващ имот № 001054, находящ се в землището на 

с. Седелец  

8 Язовир с площ 5,680 дка, представляващ имот № 000041, находящ се в землището на 

с. Седелец  

9 Язовир с площ 9,091 дка, представляващ имот № 001150, находящ се в землището на 

с. Раздол 

10 Язовир с площ 5,909 дка, представляващ имот № 001109, находящ се в землището на 

с. Раздол 

11 Язовир с площ 5,082 дка, представляващ имот № 006046, находящ се в землището на 

с. Палат 

12 Язовир с площ 8,301 дка, представляващ имот № 004150, находящ се в землището на 

с. Палат 

13 Язовир с площ 5,428 дка, представляващ имот № 000025, находящ се в землището на 

с. Палат 

14 Язовир с площ 7,027 дка, представляващ имот № 004102, находящ се в землището на 

с. Никудин 

15 Язовир с площ 1,680 дка, представляващ имот № 003130, находящ се в землището на 

с. Никудин 

16 Язовир с площ 4,075 дка, представляващ имот № 003123, находящ се в землището на 

с. Микрево 

17 Язовир с площ 5,016 дка, представляващ имот № 007057, находящ се в землището на 

с. Кърпелево 

18 Язовир с площ 2,819 дка, представляващ имот № 006019, находящ се в землището на 

с. Кърпелево 

19 Язовир с площ 3,643 дка, представляващ имот № 002089, находящ се в землището на 

с. Кърпелево 

20 Язовир с площ 5,338 дка представляващ имот № 005131, находящ се в землището на с. 

Клепало 

21 Язовир с площ 3,285 дка, представляващ имот № 003187, находящ се в землището на 

с. Клепало 

22 Язовир с площ 11,049 дка, представляващ имот № 003184, находящ се в землището на 

с. Клепало 

23 Язовир с площ 1,727 дка, представляващ имот № 001102, находящ се в землището на 

с. Каменица 

24 Язовир с площ 10,182 дка, представляващ имот № 002150, находящ се в землището на 

с. Добри Лаки 

25 Язовир с площ 6,477 дка,представляващ имот № 001641, находящ се в землището на с. 

Горна Крушица 

26 Язовир с площ 5,978 дка,представляващ имот № 001616, находящ се в землището на с. 

Горна Крушица 
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27 Язовир с площ 5,131 дка, представляващ имот № 005019, находящ се в землището на 

с. Вракуповица 

28 Язовир с площ 2,088 дка, представляващ имот № 004005, находящ се в землището на 

с. Вракуповица 

29 Язовир с площ 1,776 дка, представляващ имот № 019045, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

30 Язовир с площ 1,358 дка, представляващ имот № 016043, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

31 Язовир с площ 5,558 дка, представляващ имот № 016020, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

32 Язовир с площ 1,602 дка, представляващ имот № 014069, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

33 Язовир с площ 0,680 дка, представляващ имот № 013047, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

34 Язовир с площ 9,236 дка, представляващ имот № 010030, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

35 Язовир с площ 0,963 дка, представляващ имот № 008135, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

36 Язовир с площ 3,836 дка, представляващ имот № 008091, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

37 Язовир с площ 6,065 дка, представляващ имот № 008034, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

38 Язовир с площ 2,665 дка, представляващ имот № 007045, находящ се в землището на 

с. Цапарево 

39 Язовир с площ 8,042 дка, представляващ имот №  009126, находящ се в землището на 

с. Гореме 

 

2.Възлага на Кмета на община Струмяни да внесе в Министерство на 

икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имоти по т.1 

 

 

 

 


