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ПРОТОКОЛ № 50 
 

Решение № 423 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

На основание чл.17, ал.1,т.1; чл.20;  чл.21,ал.1,т.т.8,9,15 и ал.2 , както и Глава 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.198а от Закона за водите, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0  ОбС: 

 Общински съвет Струмяни реши: 

1.Отменя  Решение № 107 по Протокол №12/30.06.2016год. на Общински съвет – 

Струмяни; 

2.Дава съгласие да се регистрира ново Общинско предприятие, което да извършва 

дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 

на община Струмяни и всички други дейности, разрешени от закона; 

 3.Възлага на Кмета на общината – господин Емил Илиев и на      Председателя на 

Общински съвет – г-жа Златка Яневска,  да приложат всички законови възможности и  

дейности, и да   регистрират   новото Общинско предприятие „Водоснабдяване, 

канализация и строителство“. 

 

 

Решение № 424 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

На основание чл.21, ал.1  и ал. 2 от ЗМСМА и чл.  40, ал.3 от Закона за защита на 

животните, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

 Приема „Програма за овладяване популацията на безстопнствените кучета на 

територията на Община Струмяни 2019-2021 година” – съгласно Приложение №1, 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

Решение № 425 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

На основание чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема „План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година“ 

- съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящия протокол. 
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Решение № 426 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село 

Микрево за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 год., съгласно Приложение №3 – 

неразделна част от този протокол. 

 

 

 

Решение № 427 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ, с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 

0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни 

за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 год., съгласно Приложение №4 – неразделна 

част от настоящия протокол. 

 

 

 

Решение № 428 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.1 от ЗНЧ , с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се 

– 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема Финансов отчет и отчет за дейността на НЧ „Климент Охридски – 1920“, село 

Илинденци за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 год., съгласно Приложение №5 – 

неразделна част от настоящия протокол. 
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Решение № 429 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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

общинската собственост, с 1 – за ; против – 0 ;  възд.се – 11  ОбС: 

   Общински съвет Струмяни реши: 

НЕ приема актуализация на Годишната Програмата за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2019 година, 

както следва: 

В ТОЧКА Б. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА 

НА ЧЛ. 35, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА 

ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА ПРИ ЗАЯВЕН ИНТЕРЕС И НАЛИЧИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ЗАКОНОСТТА НА СГРАДАТА в частта „село 

Илинденци” да отпаднат следните имоти: 

 

 
 ПИ 464  1340 кв.м. 

 ПИ 465  1714 кв. м. 

 

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

ДА ПРОДАДЕ.  

В ТОЧКА А. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС да се добавят следните имоти: 

- Поземлен имот с пл. № 464 с площ от 1340 кв. м., находящ се по ПУП на село 

Илинденци; 

- Поземлен имот с пл. № 465 с площ от 1714 кв. м., находящ се по ПУП на село 

Илинденци 

 

 

     

Решение № 430 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от 

Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

            Общински съвет Струмяни реши: 

            Изменя свое Решение № 345 от Протокол № 39/28.06.2018 година в частта на 

точка 2:Одобрява пазарна оценка от независим оценител на описания имот /предмет на 

продажба/ в т. 1 в размер на 2 005 лв. (две хиляди и пет лева) за начална тръжна цена. 
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 Решение № 431 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

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. 30, ал. 2 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 от 

Наредбата за ред за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  с 0 – за ; против – 0 ;  възд.се – 12  ОбС: 

            І . Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с пл. № 465 

(четиристотин шестдесет и пет) с площ от 1714 кв. м. (хиляда седемстотин и 

четиринадесет кв. м.), находящ се по регулационния план на село Илинденци, одобрен 

със Заповед № 573/23.06.1973 г., допълнен със Заповед № 750/24.08.2007г., община 

Струмяни, при граници и съседи: имот № 109042 – МЗГ-ДЛ; поземлен имот с пл. № 

461 /четиристотин шестдесет и едно/; имот № 111002 – н-ци на Цветко Митков 

Кръстев, описан в Акт за частна общинска собственост № 728/13.09.2007 година, 

вписан в Службата по вписвания: Вх. 2777, XI-5, д. 2337/18.09.2007 г., п: 4403. 

            ІІ. Общински съвет Струмяни реши: 

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

частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с пл. № 464 

(четиристотин шестдесет и четири) с площ от 1340 кв. м. (хиляда триста и четиридесет 

кв. м.), находящ се по регулационния план на село Илинденци, одобрен със Заповед № 

573/23.06.1973 г., допълнен със Заповед № 750/24.08.2007 г., община Струмяни, при 

граници и съседи: имот № 111005 – наследници на Вангел Петров Начев; поземлен 

имот с пл. № 461 /четиристотин шестдесет и един/, описан в Акт за частна общинска 

собственост № 727/13.09.2007 година, вписан в Службата по вписвания: Вх. 2776, XI-4, 

д. 2336/18.09.2007 г., п: 4403. 

 

 Решение № 432 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ППЗСПЗЗ),  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

Общински съвет Струмяни: 

Упълномощава Кмета на община Струмяни да предприеме всички правни и 

фактически действия, съгласно чл. 78, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) с цел отразяване на 

правилния начин на трайно ползване за общински имот представляващи: 
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- Имот № 032039 (нула, три, две, нула, три, девет) с площ от 1,211 дка (един декар 

двеста и единадесет кв. м.), находящ се в местността „Злинска река”, землището на 

село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград, при 

граници и съседи: имот № 032040 – полски път на община Струмяни; имот № 032004 – 

нива на Димитър Иванов Диманков; имот № 032033 – лозе на Димитър Иванов 

Диманков; имот № 032033 – лозе на Димитър Иванов Диманков; имот № 032023 – др. 

складов терен на Димитър Иванов Диманков и др., образуван от имот № 032002, 

съгласно скица – проект  № Ф02548/03.04.2019 г., с проектен начин на трайно ползване 

от „полски път“ – публична общинска в „друга селскостопанска територия“ - 

публична общинска собственост.  

- Имот № 000293 (нула, нула, нула, две, девет, три) с площ от 1,046 дка (един 

декар и четиридесет и шест кв. м.), находящ се в землището на село Илинденци с 

ЕКАТТЕ 32665, община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 

000217 – полски път на община Струмяни; имот № 034001 – складов терен на 

„Диманков“ ЕООД; имот № 034002 – недървопроизв. Г. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС 

Струмяни; имот № 000013 – път I клас на Държавата; имот № 032037 – широколистна 

гора на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“ и др. образуван от имот № 000212, съгласно 

скица – проект  № Ф02549/03.04.2019 г., с проектен начин на трайно ползване от 

„полски път“ – публична общинска в „друга селскостопанска територия“ - 

публична общинска собственост.  

 

 

Решение № 433 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 25.04.2019 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 5, 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

            Общински съвет Струмяни: 

 1.  Обявява от публична в частна общинска собственост имот представляващ № 

010009 (нула, едно, нула, нула, нула, девет), седма категория с площ от 0,299 дка 

(двеста деветдесет и девет кв. м.), находящ се в местността „Драката”, землището на 

село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, област Благоевград, при граници и 

съседи: имот № 010008 – нива на „ТЕЛ – СИ“ ЕООД; имот № 010006 – полски път на 

община Струмяни; имот № 010010 – нива на „ТЕЛ – СИ“ ЕООД; имот № 010011 – 

„ТЕЛ – СИ“ ЕООД и др., описан в АПОС № 1460/09.04.2019 г., вписан в Службата по 

вписванията: 934/Дв. вх. 934/12.04.2019 г., акт 149, т. 3, д. 556, п.и. 39420. 

  2.  Възлага на Кмета на общината да изпълни правилно и законосъобразно 

решението на ОбС Струмяни и състави нов Акт за частна общинска собственост за 

описаният имот в т. 1 от решението.  

 

 


