ПРОТОКОЛ №4
Решение № 34
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2015г.
На основание Заповед № ОА-АК-1088/17.12.2015г. на Областния управител на
област Благоевград с 12 – за ; против – 0 ; възд.се – 1:
Общински съвет Струмяни реши:
Общински съвет Струмяни отменя Решение №15 по Протокол №2/ 03.12.2015г. на ОбС
Струмяни.

Решение № 35
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2015г.
На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА с 12 – за ; против – 0 ; възд.се – 1:

Общински съвет Струмяни определя:
1.Продължителността на работното време на председателя – 4 часа на ден при пет
дневна работна седмица.
2.Възнаграждението на Председателя на ОбС – 45% от основната месечна заплата на
кмета на общината.
3.Размера на платен годишен отпуск в размер на 20 дни.

Решение № 36
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2015г.
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124 ал.5 от ЗПФ, и чл.37
ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне с 9 – за ; против – 1 ;
възд.се – 3:
Общински съвет Струмяни реши:

Приема актуализация в прехвърлянето на средства от обект в обект в лимитните
капиталови вложения по бюджета на общината за 2015г. от Приложение №9 и
Приложение №10 и да се приемат обект №5 и обект №6 от Приложение №9.

Решение № 37
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 23.12.2015г.
На основание 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
ползването на земеделските земи от Елена Герасимова Калоянова, началник на
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Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на Заповед за предоставяне на
имоти придобити от общината на основание чл.19 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, 12 – за ; против – 0 ; възд.се – 1:
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:
Евтим Георгиев Атанасов жител на град Банкя, област София – град – да бъде
настанен в следните имоти:
• Имот № 005113 / нула, нула пет хиляди и тринадесети/ с площ от 3,995 дка
/ три декара деветстотин и пет кв.м./, находящ се в местността
„Сталевиците“ с начин на трайно ползване „нива“, девета категория,
находящ се в землището на село Палат с ЕКАТТЕ 55227, община
Струмяни, при граници и съседи, съгласно скица-проект №
Ф00258/25.03.2015г., заверена на 11.12.2015г. от ОСЗ – Струмяни: имот №
005114 – нива на община Струмяни ; имот № 005037 – нива на насл. на Запро
Тасев Ангелов; имот № 005047 – нива на насл. на Илия Христов Манолски и
др., който имот е образуван от имот № 005049 / нула, нула пет хиляди и
четиридесет и девет/ целият с площ от 21,922 дка / двадесет и един декара
деветстотин двадесет и два кв.м./, описан в АЧОС № 1217/12.06.2015г.
• Имот № 003014 / нула, нула три хиляди и четиринадесет/ с площ от 1,002
дка / един декар и два кв.м./, находящ се в местността „Подината“ с начин
на трайно ползване „нива“ , девета категория, находящ се в землището на
село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при граници и съседи,
съгласно скица-проект № Ф00339/25.03.2015г., на 21.12.2015г. от ОСЗ –
Струмяни: имот № 003008 – пасище, мера на Община Струмяни; имот №
003015 – нива на насл. на Петър Янев Филипов, описан в АЧОС
№1229/02.07.2015г.
• Имот 003017 /нула, нула три хиляди и седемнадесет/ с площ от 2,504 дка /
два декара петстотин и четири кв. м./, находящ се в местността „ Подината“
с начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, находящ се в
землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00341/25.03.2015г., заверена на
21.12.2015г. от ОСЗ – Струмяни: имот № 003018 – нива на насл. на Яне
Стоянов Трайков; имот № 003016 – нива на община Струмяни и др., описан в
АЧОС №1227/01.07.2015г.
• Имот 003016 /нула, нула три хиляди и шестнадесет/ с площ от 1,748 дка
/един декар седемстотин четиридесет и осем кв. м./, находящ се в местността
„Подината“ с начин на трайно ползване „нива“, шеста категория, находящ
се в землището на село Драката с ЕКАТТЕ 23532, община Струмяни, при
граници и съседи, съгласно скица-проект № Ф00340/25.03.2015г., заверена на
21.12.2015г. от ОСЗ – Струмяни: имот № 003008 – пасище, мера на Община
Струмяни; имот № 003017 – нива на община Струмяни и др., описан в
АЧОС № 1228/02.07.2015г.
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