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О  Б  Щ  И  Н  С  К  И     С  Ъ  В  Е  Т     -     С  А  Н  Д  А  Н  С  К  И 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 15 
 

Днес, 29.11.2012г. в Залата на Общински съвет в сградата на общинска администрация, 
Общински съвет – Сандански проведе редовно заседание. 
 

На същото от  29 общински съветници, присъстваха 28.  
  

Заседанието бе открито в 09.00 часа от Атанас Стоянов – Председател на Общински съвет.   
Председателят на заседанието предложи следния  

 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Питания  
 

2. Вх.№ 1158/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
актуализация на бюджета на община Сандански за 2012 г. 

 
3. Вх.№ 1155/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
 

4. Вх.№ 1154/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
одобряване на план-сметки за разходите за дейностите по сметосъбиране и извозване на битови 
отпадъци, депониране и почистване на територии за обществено ползване за 2013 г. и приемане 
размера на таксата за битови отпадъци по населени места и по дейности. 

 
5. Вх.№ 1151/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 
65334.300.1740.1 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 480 кв.м., 
предназначение: здравно заведение и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2 по 
кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 86 кв.м., предназначение: хангар, 
депо, гараж, разположени в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1740 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр.Сандански. 

 
6. Вх.№ 1107/02.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приемане на Наредба за управление на горските територии на Община Сандански.  
 

7. Вх.№ 1028/16.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на годишен общински план за млaдежта за 2013 г. на община Сандански. 

 
8. Вх.№ 1138/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

издаване на Записна заповед съгласно изискванията на процедура на получаване на авансово 
плащане по проект „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на 
град Сандански”, одобрен за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 
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9. Вх.№ 1162/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 от закона за общинския 
дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране към 
Фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на Проект „Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за 
заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда”, по 
Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007/2012 г. 

 
10. Вх.№ 1150/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приемане на наемни цени за почасово отдаване под наем на стадион /футболно игрище/ и 
тренировъчно игрище в гр.Сандански. 
 

11. Вх.№ 1152/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ IX пл.№78 кв.13а 
целият с площ – 5600 кв.м. по плана на с.Левуново, община Сандански, в частна общинска 
собственост. 

 
12. Вх.№ 1153/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна характера на собствеността на имот № 015006 – публична общинска собственост.  
 

13. Вх.№ 1159/19.11.2012 г. – Предложение от членовете на Постоянната комисия за децата, 
младежта, спорта и туризма относно отпускане на средства на Спортното училище за участие 
на детския отбор в областното първенство по футбол. 
 

14. Вх.№ 1163/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Ризов – общински съветник, относно 
ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, общ.Сандански 

 
15. Вх.№ 1165/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
16. Вх.№ 1171/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
17. Вх.№ 1175/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
18. Вх.№ 1170/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000262 в землището на с.Лиляново от 
пасище мера в ливада общинска частна собственост в м.”Горна Речица” и промяна начина на 
трайно ползване на част от имот №65334.1.371 в землището на гр.Сандански от пасище мера в 
Други изоставени орни земи и промяна начина на трайно ползване на част от имот 
№65334.1.371 от пасище мера в дере общинска частна собственост в м.”Речичка река”. 
 

19. Вх.№ 1174/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 015012 в землището 
на с.Лиляново, община Сандански.  
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20. Вх.№ 1047/17.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 280, 77 кв.м. в м.”Бански 
път”, землище на с.Поленица. 

 
21. Вх.№ 1167/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 000975 в землището 
на с.Любовка, община Сандански.  
 

22. Вх.№ 1166/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 011034 в землището 
на с.Ново Делчево, община Сандански. 

 
23. Вх.№ 1137/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.13 по плана на 
с.Горно Спанчево, община Сандански и построената в него сграда.  

 
24. Вх.№ 1136/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.14 по плана на 
с.Хърсово, община Сандански и построената в него сграда. 
 

25. Вх.№ 1071/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 318 в с.Малък Цалим, 
община Сандански. 
 

26. Вх.№ 1070/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот 
65334.150.30 в землището на гр.Сандански, област Благоевград. 
 

27. Вх.№ 1064/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот №000550 в 
землището на с.Лиляново. 
 

28. Вх.№ 1108/02.11.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ I, кв.42 по плана на 
с.Склаве. 
 

29. Вх.№ 1080/25.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ XVI, кв.5 по плана 
на с.Дамяница. 

 
30. Вх.№ 1147/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Стефан Костадинов Стаменов. 

 
31. Вх.№ 691/18.06.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Димитър Иванов Филчев. 

 
32. Вх.№ 1144/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Манастир Рождество Богородично с.Рожен. 
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33. Вх.№ 1143/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на църковно наст.Храм „Свети Николай”, с.Черешница. 
 

34. Вх.№ 1142/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Храм „Света Петка”, с.Хотово. 
 

35. Вх.№ 1141/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Костадин Костадинов Пангев.  
 

36. Вх.№ 1140/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Атанас Стоянов Панчев. 
 

37. Вх.№ 1139/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Костадинов Пазвански. 
 

38. Вх.№ 1069/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Георгиев Апов. 
 

39. Вх.№ 1068/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Илия Николов Илиев. 
 

40. Вх.№ 934/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Манастир „Рождество Богородично”. 
 

41. Вх.№ 933/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Ангел Янков Димчев. 
 

42. Вх.№ 931/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Христов Стоянов. 

 
43. Вх.№ 929/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Иван Савов Донков. 
 

44. Вх.№ 928/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Митра Атанасова Ризова. 

 
45. Вх.№ 927/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Костадин Георгиев Чочев. 
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46. Вх.№ 589/18.05.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Велика Костадинова Джалкова. 

 
47. Вх.№ 776/16.07.2012 г.– Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

ПУП – Парцеларен план за сградни отклонения за „Водопровод” и „Кабел НН” до поземлен 
имот №120010 в местността „Гробето”, с. Лешница, общ. Сандански. 

 
48. Вх.№ 1009/10.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

ПУП – Парцеларен план за „Проектно трасе на водопровод и електропровод 20 kV” до 
поземлен имот № 028001 в м.”Агов подслон”, землището на с.Склаве, общ. Сандански. 

 
49. Вх.№ 1164/20.11.2012 г. – Заявление от Розалин Андонов Хаджиев – управител на „Привилидж 

Сандански” ЕООД относно предварително съгласие за Парцеларен план – ПУП на кабелен 
ел.провод 20 kV по чл.110, ал.1, т.5 и чл.59, ал.1 за имот № 000319 в землище на с.Поленица 
ЕКТТЕ 57176, общ.Сандански. 

 
50. Вх.№ 996/05.10.2012 г.– Писмо от „Пътпроект” ЕООД, гр. София, относно преглед и 

съгласуване на ПСД – АМ „Струма”, Лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 до км 438+500.  
 

51. Вх.№ 788/18.07.2012г. – Заявление от Валентина Крумова Тонева от гр. Сандански, относно 
одобрение на проект за терен №35-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО. 

 
52. Вх.№ 924/17.09.2012г. – Заявление от Иван Атанасов Шейтанов от гр. Сандански, относно 

одобрение на проект за терен №104-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО. 
 

53. Вх.№ 1072/23.10.2012 г. – Молба от Мария Спасова Илиева за съгласуване ПР – ПУП за УПИ 
IV-172 ПИ 47754.501.172 и ПИ 47754.501.315, находящ се в гр.Мелник, община Сандански. 

 
54. Вх.№ 980/02.10.2012 г. – Молба от Васил Методиев Захов относно доброволна делба с община 

Сандански.  
 

55. Вх.№ 921/14.09.2012 г. – Молба от Цанко Георгиев Николов относно учредяване право на 
строеж на стена в кв.IV плана на с.Лешница. 

 
56. Вх.№ 1104/31.10.2012 г. – Заявление от Васил Димитров Марковски относно учредяване право 

на строеж на пристройка и надстройка в УПИ VII, кв.145 по плана на гр.Сандански. 
 

57. Вх.№ 904/16.10.2012 г. – Молба от Румен Стоянов Илиев относно отстъпване право на строеж – 
допълващо застрояване в УПИ II, кв.3 по плана на с.Поленица. 

 
58. Вх.№ 1006/10.10.2012 г. – Молба от „Виктория НСВ” ЕООД относно процедура за отдаване под 

наем на общински имот – частна общинска собственост. 
 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Добър ден, 

уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмет, уважаеми представители на Общинска администрация. 
Започва редовното заседание на Общински съвет – Сандански. Има необходимия кворум. 
Проектът за дневен ред е пред вас. 

Има няколко предложения във връзка със ЗМСМА за допълнителни точки. Първата е 
свързана с предложение от Кмета на община Сандански за издаване на Записна заповед в полза 
на ДФ „Земеделие” за получаване на авансово плащане по Проект „Реконструкция на 
водопроводната мрежа на територията на община Сандански” в селата Дамяница, Ново Делчево 
и Стожа.  
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Следващото предложение е от г-н Димитър Кехайов – общински съветник, относно взето 
наше решение № 361/26.10.2012 г., но недопълнено. Става въпрос за искане от НЧ „Емануил 
Васкидович”, гр.Мелник, с оглед кандидатстването през МИГ – Сандански, за саниране сградата 
на читалището. Трябва да допълним т.2 към нашето решение, че именно този проект отговаря на 
приоритетие на „Плана за развитие на община Сандански за 2007 – 2013 г.”. Това се налага, за да 
може до 10 декември читалището в гр.Мелник да кандидатства с изготвения от тях проект.  

Следващото предложение е мое във връзка с чл.61. Става въпрос за допълване на наше 
решение № 340 , взето на предишната сесия, във връзка с искането на Изпълнителна агенция по 
лозата и виното, с което искат да наемат едно помещение в бившата сграда на „Стройуниверсал” 
– Сандански. Пропуснали сме да определим срока на възмездния договор. И с оглед сключването 
на договор между община Сандански и Изпълнителната агенция Ви предлагам да допълним 
нашето решение. 

Четвъртото предложение за извънредна точка е за възстановяване на земи на 
наследниците на Стоян Иванов Мавродиев. То беше разгледано в постоянните комисии. 
Липсваше само един документ, който беше предоставен от Поземлената комисия, а именно 
Решение от 14 май 1993 г.  

Има ли други предложения за допълнения и изменения на проекта за дневен ред? Няма.  
Подлагам на гласуване дневния ред с допълненията, така както бяха предложени.  
 
 С явно гласуване от 25 общински съветници, ЗА – 25, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ 

СЕ – 0 , предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Питания  
 

2. Вх.№ 1158/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
актуализация на бюджета на община Сандански за 2012 г. 

 
3. Вх.№ 1155/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 
 

4. Вх.№ 1154/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
одобряване на план-сметки за разходите за дейностите по сметосъбиране и извозване на битови 
отпадъци, депониране и почистване на територии за обществено ползване за 2013 г. и приемане 
размера на таксата за битови отпадъци по населени места и по дейности. 

 
5. Вх.№ 1151/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 
65334.300.1740.1 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 480 кв.м., 
предназначение: здравно заведение и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2 по 
кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 86 кв.м., предназначение: хангар, 
депо, гараж, разположени в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1740 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр.Сандански. 

 
6. Вх.№ 1107/02.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приемане на Наредба за управление на горските територии на Община Сандански.  
 

7. Вх.№ 1028/16.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на годишен общински план за млaдежта за 2013 г. на община Сандански. 
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8. Вх.№ 1138/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
издаване на Записна заповед съгласно изискванията на процедура на получаване на авансово 
плащане по проект „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на 
град Сандански”, одобрен за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 

 
9. Вх.№ 1162/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно чл.13 от закона за общинския 
дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански за мостово финансиране към 
Фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на Проект „Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за 
заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда”, по 
Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007/2012 г. 

 
10. Вх.№ 1150/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

приемане на наемни цени за почасово отдаване под наем на стадион /футболно игрище/ и 
тренировъчно игрище в гр.Сандански. 
 

11. Вх.№ 1152/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ IX пл.№78 кв.13а 
целият с площ – 5600 кв.м. по плана на с.Левуново, община Сандански, в частна общинска 
собственост. 

 
12. Вх.№ 1153/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна характера на собствеността на имот № 015006 – публична общинска собственост.  
 

13. Вх.№ 1159/19.11.2012 г. – Предложение от членовете на Постоянната комисия за децата, 
младежта, спорта и туризма относно отпускане на средства на Спортното училище за участие 
на детския отбор в областното първенство по футбол. 
 

14. Вх.№ 1163/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Ризов – общински съветник, относно 
ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, общ.Сандански 

 
15. Вх.№ 1165/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
16. Вх.№ 1171/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
17. Вх.№ 1175/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/  в Програмата за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2012 
г. 

 
18. Вх.№ 1170/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000262 в землището на с.Лиляново от 
пасище мера в ливада общинска частна собственост в м.”Горна Речица” и промяна начина на 
трайно ползване на част от имот №65334.1.371 в землището на гр.Сандански от пасище мера в 
Други изоставени орни земи и промяна начина на трайно ползване на част от имот 
№65334.1.371 от пасище мера в дере общинска частна собственост в м.”Речичка река”. 
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19. Вх.№ 1174/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 015012 в землището 
на с.Лиляново, община Сандански.  
 

20. Вх.№ 1047/17.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 280, 77 кв.м. в м.”Бански 
път”, землище на с.Поленица. 

 
21. Вх.№ 1167/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 000975 в землището 
на с.Любовка, община Сандански.  
 

22. Вх.№ 1166/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 011034 в землището 
на с.Ново Делчево, община Сандански. 

 
23. Вх.№ 1137/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II, кв.13 по плана на 
с.Горно Спанчево, община Сандански и построената в него сграда.  

 
24. Вх.№ 1136/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI, кв.14 по плана на 
с.Хърсово, община Сандански и построената в него сграда. 
 

25. Вх.№ 1071/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 318 в с.Малък Цалим, 
община Сандански. 
 

26. Вх.№ 1070/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот 
65334.150.30 в землището на гр.Сандански, област Благоевград. 
 

27. Вх.№ 1064/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот №000550 в 
землището на с.Лиляново. 
 

28. Вх.№ 1108/02.11.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ I, кв.42 по плана на 
с.Склаве. 
 

29. Вх.№ 1080/25.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – УПИ XVI, кв.5 по плана 
на с.Дамяница. 

 
30. Вх.№ 1147/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Стефан Костадинов Стаменов. 

 
31. Вх.№ 691/18.06.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Димитър Иванов Филчев. 
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32. Вх.№ 1144/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Манастир Рождество Богородично с.Рожен. 
 

33. Вх.№ 1143/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на църковно наст.Храм „Свети Николай”, с.Черешница. 
 

34. Вх.№ 1142/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Храм „Света Петка”, с.Хотово. 
 

35. Вх.№ 1141/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Костадин Костадинов Пангев.  
 

36. Вх.№ 1140/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Атанас Стоянов Панчев. 
 

37. Вх.№ 1139/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Костадинов Пазвански. 
 

38. Вх.№ 1069/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Георгиев Апов. 
 

39. Вх.№ 1068/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Илия Николов Илиев. 
 

40. Вх.№ 934/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Манастир „Рождество Богородично”. 
 

41. Вх.№ 933/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Ангел Янков Димчев. 
 

42. Вх.№ 931/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Георги Христов Стоянов. 

 
43. Вх.№ 929/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Иван Савов Донков. 
 

44. Вх.№ 928/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Митра Атанасова Ризова. 
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45. Вх.№ 927/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Костадин Георгиев Чочев. 

 
46. Вх.№ 589/18.05.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Велика Костадинова Джалкова. 

 
47. Вх.№ 776/16.07.2012 г.– Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

ПУП – Парцеларен план за сградни отклонения за „Водопровод” и „Кабел НН” до поземлен 
имот №120010 в местността „Гробето”, с. Лешница, общ. Сандански. 

 
48. Вх.№ 1009/10.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

ПУП – Парцеларен план за „Проектно трасе на водопровод и електропровод 20 kV” до 
поземлен имот № 028001 в м.”Агов подслон”, землището на с.Склаве, общ. Сандански. 

 
49. Вх.№ 1164/20.11.2012 г. – Заявление от Розалин Андонов Хаджиев – управител на „Привилидж 

Сандански” ЕООД относно предварително съгласие за Парцеларен план – ПУП на кабелен 
ел.провод 20 kV по чл.110, ал.1, т.5 и чл.59, ал.1 за имот № 000319 в землище на с.Поленица 
ЕКТТЕ 57176, общ.Сандански. 

 
50. Вх.№ 996/05.10.2012 г.– Писмо от „Пътпроект” ЕООД, гр. София, относно преглед и 

съгласуване на ПСД – АМ „Струма”, Лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 до км 438+500.  
 

51. Вх.№ 788/18.07.2012г. – Заявление от Валентина Крумова Тонева от гр. Сандански, относно 
одобрение на проект за терен №35-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО. 

 
52. Вх.№ 924/17.09.2012г. – Заявление от Иван Атанасов Шейтанов от гр. Сандански, относно 

одобрение на проект за терен №104-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО. 
 

53. Вх.№ 1072/23.10.2012 г. – Молба от Мария Спасова Илиева за съгласуване ПР – ПУП за УПИ 
IV-172 ПИ 47754.501.172 и ПИ 47754.501.315, находящ се в гр.Мелник, община Сандански. 

 
54. Вх.№ 980/02.10.2012 г. – Молба от Васил Методиев Захов относно доброволна делба с община 

Сандански.  
 

55. Вх.№ 921/14.09.2012 г. – Молба от Цанко Георгиев Николов относно учредяване право на 
строеж на стена в кв.IV плана на с.Лешница. 

 
56. Вх.№ 1104/31.10.2012 г. – Заявление от Васил Димитров Марковски относно учредяване право 

на строеж на пристройка и надстройка в УПИ VII, кв.145 по плана на гр.Сандански. 
 

57. Вх.№ 904/16.10.2012 г. – Молба от Румен Стоянов Илиев относно отстъпване право на строеж – 
допълващо застрояване в УПИ II, кв.3 по плана на с.Поленица. 

 
58. Вх.№ 1006/10.10.2012 г. – Молба от „Виктория НСВ” ЕООД относно процедура за отдаване под 

наем на общински имот – частна общинска собственост. 
 

59. Вх.№ 1203/28.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 
взимане на Решение от Общински съвет – Сандански за поемане на общински дълг, за 
получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 01/321/01202 
от 27.11.2012 по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за Проект 



11 
 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на община Сандански”, сключен 
между община Сандански и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 
60. Вх.№ 1207/28.11.2012 г. – Предложение от Димитър Кехайов – общински съветник, относно 

допълване на решение №361/26.10.2012 г.  
 

61. Вх.№ 1198/27.11.2012 г. – Предложение от Атанас Стоянова – Председател на Общински съвет 
– Сандански, относно допълване на Решение № 340/26.10.2012 г. 

 
62. Вх.№ 1189/27.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на община Сандански, относно 

предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността от Общинска служба 
земеделие на наследници на Стоян Иванов Мавродиев. 

 
 
 

ПО Т.1 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – започваме с т.1. 
Няма постъпили писмени искания към Общинска администрация и Кмета на общината. Колеги, 
имате ли въпроси?  

 
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – гръцките туристи идват в Сандански и 

автобусите им имат проблем със спирането. Миналата седмица имаше напрежение между тях и 
полицията. Има ли някакви планове от страна на общината да организира паркирането на тези 
автобуси?  
 Другото ми питане е свързано със спортните клубове, на които са гласувани, но не са им 
изплатени средствата за тази година. Един такъв е футболният отбор на с.Катунци. Освен това 
разбрахме, че на треньорите на „Вихрен” още не са им изплатени заплатите. 
 

Г-Н ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – уважаеми г-н Председател, 
уважаеми колеги, искам да взема отношение за това, което се случи на предишната сесия. Ако си 
спомняте добре, във връзка с разглеждан въпрос аз бях унизен и доведен до психически срив от 
гражданина Румен Анастасов при разглеждане на точка от дневния ред, касаеща негово искане. 
Той си позволи не само да ме псува и обижда, а да намесва и името на баща ми, който е покойник 
от 15 години. В тази връзка искам да кажа, че ние тук сме колеги, помеждуси изразяваме 
позиции, изразяваме несъгласие, понякога повишаваме тон, но ние винаги сме били един екип и 
такива смятам, че ще бъдем до края. Когато се разглеждаше въпроса за р.Санданска Бистрица, аз 
подкрепих всички колеги, които бяха по някакъв начин обиждани от група граждани и точно 
затова не отидох да изразя своята позиция на този протест, въпреки че бях за този протест.  

Ние сме влизали в конфликти, но не съм си позволявал след сесията между нас да има 
някакви конфликти. Трябва да държим на своето име, на своето достойство. Затова Ви моля, г-н 
Председател, при такива случай да взимате конкретни мерки, за да можем да работим в спокойна 
атмосфера.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – благодаря на г-н 

Терзийски. Това, което се случи на миналата сесия беше изключително непочтено и неморално 
от страна на г-н Анастасов. Лично аз не чух неговите думи, но те бяха потвърдени от множество 
колеги. И в тази връзка изразявам моето лично отношение против подобно неетично поведение и 
обиди към представители на Общински съвет. Ще направя всичко възможно подобни действия 
да не се повтарят, за да може да бъде запазен добрия тон в общата ни работа.  

 
АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – в отговор на г-н Котев искам да 

кажа, че кмета на с.Катунци идва с молба за ФК „Бистрица” при главния счетоводител. Тогава му 
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беше казано, този, който отговаря за футбола в с.Катунци да дойде, за да му се обясни какъв 
отчет трябва да представи и да му се преведат парите.  

 
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – те са представили отчет. Футболният 

клуб от с.Катунци е с най-изрядните документи.  
 
АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – те трябваше да направят 

разяснение след като получат парите какъв отчет да представят. От тогава никой не е идвал.  
Относно въпроса с автобусите на гръцките туристи с г-н Бабалев и Комисията по 

безопасността на движението ще разгледаме въпроса още веднъж. Ако Вие имате някакви идеи, 
може да ги споделите. Коледните празници съвпадат с ваканцията на учениците. Още веднъж ще 
разговаряме с директора на Трето ОУ за варианта тези автобуси да паркират в двора на 
училището.  

 
Г-Н ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – моето питане е свързано с 

приетото наше решение при приемането на Наредбата за даровити деца. Когато внасях този 
материал, аз предложих да има една стипендия за ученик от нашата община, който е определен 
от съответна комисия. По ваше предложение бяха определени още двама и така станаха общо 
трима. До този момент не сме уведомени за резултата на комисията и затова искам да питам има 
ли класирани деца и ако има такива, кога те ще получат своите стипендии.  

 
Г-ЖА МАРИЯ ЧИНКОВА – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – представените от 

децата документи не отговаряха на условията и има предложение до кмета за еднократни 
стипендии. Ще Ви уведомим подробно с протокола от заседанието.  

 
Г-Н АНДОН РИЗОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – от 29 септември имам питания, на 

които все още нямам отговор. Едното питане е за осветлението в Сандански, а въпросите към 
него са кой поддържа уличното осветление, към кого трябва да се обръщат гражданите, ако е 
сключен договор за подръжка с фирма, коя е тя и какъв е срокът за отстраняване на нередности.  

Второто питане е лично и е свързано с мен като общински съветник.  
 
Г-ЖА РОЗА АТАНАСОВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – отправихме писмено 

запитване до НОИ. В устен разговор с НОИ са на позицията на базата, на която осигуряваме ние 
тук общинската администрация – 428 лв. Получихме писмен отговор от тях, че нашето запитване 
е изпратено по компетентност до Националния статистически институт. До този момент НСИ не 
са изпратили отговор. Когато това стане, ще Ви уведомим още същия ден.  

 
Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – когато има 

оплаквания, свързани с осветлението, всеки може да подава съобщения или до секратаря на 
общината или в деловодството. Това сме го правили писмено и чрез медии, и чрез радиоточките. 
След това наша е отговорността да предадем на фирмата да отстрани нередностите. Имаме 
сключен договор с фирма „Аделина стил” за подмяна на съборени стълбове, за подръжка, за 
профилактика на уличните табла, която е в размер на 15 000 лв/годишно за цялата община, 
правене на муфи, подмяна до 15 м. на кабел и др. 

 
 
 

ПО Т.2 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.2 от дневния ред. Вх.№ 1158/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно актуализация на бюджета на община Сандански за 2012 г. 
Предложението е да се актуализира бюджета – местни приходи  с -989 414 лв., местни разходи с -
1 011 514 лв. Тези минуси са свързани с липсата на постъпления от продажба на сгради, на 
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общинско имущество в размер на около 720 хил.лв. и по-малката част събрани приходи от 
продажба на земя при гласувани 1 млн., са събрани около 800 хил.лв. Това са основните 
финансови параметри, които влияят върху тази актуализация. В бюджета за тази година е 
включена и предстоящата продажба на поликлиниката, която ще бъде въпрос на дневен ред след 
малко. Нейната реализация най-вероятно ще бъде следващата календарна година.  

По съответните функции колегите от Общинска администрация са дали подробно това, 
което сме били заложили и това, което е към настоящия момент и съответно коригирано. 

Колеги, отношение по актуализацията. 
 
Г-Н ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – по предложението на т.II за 

актуализиране на местните разходи с -1 011 514 лв и увеличаване на местните приходи с 66 710 
лв., ми прави впечатление т.5 Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност” където има 
увеличение с 35 хил.лв. Бих искал ако може да ми се отговори каква е причината за това 
предложение, какви разходи са предвидени в тази дейност? 

По отношение на другите неща ще коментирам капиталовия разход. В раздел А – Разходи, 
извършени през 2011 г., но неразплатени към 31.12.2011 г. При приемане на бюджета за 2012 г. 
стана ясно кои са обектите, включени в този капиталов разчет. Когато е даден в началото на 
годината и го има като капиталов обект и е направен този, не би трябвало той да бъде 0 през 2011 
г. и да идва като разход през 2012 г. какъвто е случаят с функция 6. Жилищно строителство, т.9 – 
„Изграждане на пречиствателна станция и рехабилитация на улиците в гр.Сандански”. Ако този 
разход е направен през тази година, би трябвало да бъде в Раздел Б.  

 По отношение на раздел Б – Разходи, които ще бъдат извършени през 2012 г., не съм 
съгласен с някои обекти, които и сега ги има. Има обекти, които са били извършени през 2011 г., 
но сега са показани в разходи, които ще бъдат извършени 2012 г. Разбирам тежкото положение 
на общината, но се надявам това да бъде последната година, когато ще ни се предлагат такива 
обекти, за които разходи да са направени през предишна година, а да ни се включват през 
настоящата година и ние да трябва да ги гласуваме. След като е направен този разход или се 
плаща през настоящата година или се включва в раздел А за плащане през следващата година.  

Относно функция 3 „Образование” , т.8 „ Енергоефетивни мероприятия с гарантиран 
резултат за пакет сгради на ОДЗ” (от 0 става 7002 лв) искам да кажа, че през цялата тази година 
не получих информация за проектът, който се направи по Оперативната програма.  

Следващият ми въпрос е свързан с т.14 във функция 6 – „Корекция на р.Санданска 
Бистрица”. Означава ли, че след като гласуваме тази актуализация – 847 хил.лв. – 800 хил.лв от 
Програмата и тези 40 хил.лв собствени средства са изхарчени изцяло? 

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – в отговор на г-н Терзийски по 

повод минали разходи, които от 0 са станали нещо, искам да кажа, че има прехвърляне на 
параграфите от 5100 на 5200. Сменена е позицията в кой параграф е този вид разход.  

Във връзка със завишаване на разходите по функции бих желал да получа информация по 
отношение на функция „Образование” именно от 0 – 86 хил.лв – в какво се изразява това 
увеличаване на разходите; функция „Здравеопазване” 37 200 лв; „Други дейности по култура” 
също има увеличаване 20 хил.лв; функция 6 „Икономически дейности и услуги” – това е 
международен проект „Култура – мост на сближаване” – 76 хил.лв.  

Относно капиталовите разходи – раздел Б, § 5100 – функция „Образование”, проектът е 
„Създаване на ЕКОКАМПУС”, какви са тези 137 хил.лв, които са за сметка на собствените 
приходи?  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, виждате, 

че сумите за капиталови разходи, които не са били заложени в бюджета за 2012 г., не са толкова 
големи, както е имало практики преди години.   

 
Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – относно питането на г-н 

Терзийски за увеличението с 35 хил.лв на дейност „Спортни бази за спорт за всички”, ще кажа, 
че то е свързано с решение на Общински съвет като най-голяма част от увеличението е за 
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Общински футболен клуб „Вихрен” – 20 хил.лв. Освен това решението на Общински съвет за 
разпределяне на средствата по спортни клубове като размер в последствие беше с по-голяма 
сума, отколкото първоначално предвидената в решението за общинския бюджет. Така, че това 
увеличение касае решение на Общински съвет.   

По отношение на втория въпрос за 26 664 лв в раздел А сумата, предвидена първоначално 
в § 51 е посочена, но е допусната техническа грешка, тъй като „Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води” не може да е свързано с основен ремонт. По скоро това е придобиване 
на актив и затова сумата е прехвърлена в § 52, пак в раздел А и се изплаща също като задължение 
през 2011 г.  

По питанията на г-н Иванов мога да кажа, че увеличенията в дейност „Образование” за 
проект „Създаване на ЕКОКАМПУС” са свързани с: в общия раздел – 86 510 лв. Това 
първоначално е по §10-40 Данък – ДДС – 84 460 лв и §10-52 Командировки – 2 050 лв. Частта, 
която е в капиталовите разходи, предполага съфинансиране на строително-монтажните работи. 
Мога да кажа, че това е проект, който генерира приходи, и като такъв ДДС не се отчита в 
средствата, които ще бъдат възстановени от Управляващия орган. Първоначално ДДС като 
разход се финансира от общината и в последствие слез проверка на НАП ще ни бъде 
възстановено. Към момента тези суми са изплатени от бюджета на общината и затова така е 
предвидено.  

37 200 лв по функция „Здравеопазване” са свързани с проектът за обновяване и 
оборудване на болницата. Виждате, че почти всички разходи, които допълнително се предлагат, 
са свързани с проекти. По-голяма част от тези разходи се покриват с вътрешни резерви като най-
голяма част от тях са „разходи за лихви”, а именно 100 хил.лв. Мога да кажа, че от ФЛАГ чрез 
МФ, се възстановиха 70 % от разходите за лихви, които общината беше превела за заеми, които 
са свързани с тези проекти.  

„Други дейности на културата” са суми, които са необходими до края на годината, за да 
може да се приключат културните мероприятия на общината. В тази дейност през годината се 
извършиха допълнителни разходи във връзка с мероприятия, които не бяха предвидени, и по 
този повод разходите се увеличиха.  

Има техническа грешка във функция 6 „Икономически дейности и услуги” и по точно в 
6.1. Да се заличи проект „Култура – мост на сближаване” и да се запише, че това е проект 
„Сътрудничество между общините в подкрепа на местната заетост”. Имаме сключен договор с 
община Каламария, Гърция, и в същност този разход е свързан с този проект.  

 
Г-ЖА ЛИДИЯ МЪНГОВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – във връзка с питането 

на г-н Терзийски по раздел А г-жа Младенова отговори, че правим преразпределение на 
функции. Това не е нов обект, който се включва. Да, разходите са направени през 2011 г., като ще 
се плати 2012 г., но единствено от Основен ремонт” се прехвърля в „Придобиване на ДМА”. 

 Изразявам несъгласие с някои обекти, за които разходите са изпълнени през 2011 г., а не 
са включени в раздел А. Не са включени само защото няма пуснати платежни документи, няма 
фактури от изпълнителите. Това означава, че фактурата ще бъде през 2012 г. и съответно 
залагаме обекта за 2012 г. за изпълнение и заплащане.  

Разходите за реконструкция на висящи пешеходни мостове и ремонтно-възстановителни 
работи на мостовите съоражения не са предвидени, защото касаят авторски надзор на дейности, 
които са извършвани през 2011 г. във връзка с ремонтно-възстановителните работи на двата 
моста. След като не са включени, ние на проектантите трябва да платим такъв авторски надзор за 
вложено време. Имаме включени много нови проекти. Те се включват в поименни списъци за 
капиталови разходи от момента на плащане. Предварително като план нямаме задължение да ги 
включваме. Това са указания на МФ. В момента, в който започнем да плащаме извършени 
дейности, започва и включване в поименните списъци. На всяко тримесечие давайки Ви отчети, 
ние Ви информираме за тези  разходи. 

Други наложителни ремонти са ремонт на покрив на детска ясла в кв.Изгрев, основен 
ремонт на улици в гр.Мелник. Нови са закупуването на косачка за дейност „Озеленяване”, 
камион за „Озеленяване”, които бяха много наложителни за закупуване. За канализация в 
с.Струма е доклад за оценка на съответствието, това не е оценка на строително-монтажни работи. 
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Изработката и монтажа на автобусните спирки в с.Ново Делчево и с.Дамяница е нов обект. Също 
беше наложително да се направи. Те са за ученици. Нови обекти са закупуване на земя за улица в 
кв.77 – това е  връзка между ул.”Първи май” и ул.”Скопие” – и закупуване на земя за улична 
регулация м.Нишан Таши. Това е за улица. Сумата е малка 5 700 лв.  

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – не мога да се съглася с 

увеличението на бюджета по отношение на функция 5 „Спортни бази”. Когато гласувахме тези 
186 хил. лв, от тях бяха предвидени около 80 хил.лв за ФК ”Малеш - Вихрен”. Тези пари не са 
изхарчени. Ние сме гласували  20 хил.лв за ФК „Вихрен 1925”  от общата сума. Има една сума за 
футбол, която не е изразходвана и след като не е изразходвана в частта си за 186 хил.лв, няма 
смисъл да увеличаваме с 20 хил.лв от ФК „Вихрен 1925” , защото има неизползвани пари, които 
бяхме предвидили за  ФК ”Малеш - Вихрен”.  
 

Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – за всеки футболен и спортен 
клуб имаме решение, гласувано по отделно. На базата на тези решения ние изплащаме на тези 
спортни клубове. Остана 80 хил.лв, за които няма решение. За тях имаше само предложение.  
 

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – именно за това гласуваните 20 
хил.лв за ФК „Вихрен 1925” могат да се вземат от тези неусвоени 80 хил.лв.    

По проект „Създаване на ЕКОКАМПУС” в рамките на бюджетната комисия Вие дадохте 
едно обяснение. Попитах тези 137 хил.лв какви са и сега Ви попитах тези 86 хил.лв какви са във 
функция 2 „Образование”?  Казвате, че 84 460 лв е ДДС. Когато ставаше въпрос за самия проект, 
трябваше да намерим решение как ще отдаваме обекта при положение, че когато се изпълняват 
строително-ремонтни работи по проекти, финансирани от ЕС, и когато ДДС е приемлив разход, 
нямаме право да ги отдаваме 5 години. При проектът „Създаване на ЕКОКАМПУС” не е 
предвидено ДДС да е приемлив разход. Има разминаване между тогава и сега.  
 

Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – има разходи, които в 
последствие не са одобрени от Управляващия орган. Прави се предложение, но то 100 % не се 
одобрява и затова се налага общината да допълва средствата, за да могат да се извършват 
работите.  
 

Г-Н ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – предлагам да не приемаме 
актуализацията по дейност „Спортни бази за спорт за всички” с 35 хил.лв, а тази сума да бъде за 
неразплатени разходи към доставчици на детските градини.  
 

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – редно е да приемем намаление с 80 
хил.лв. от тези гласувани общо 186 хил.л., защото реално те не са изразходени от ФК „Малеш – 
Вихрен”. Имаме икономия с 80 хил.лв и затова няма смисъл да увеличаваме с 35 хил.лв.  
 

Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – също трябва да се има 
предвид, че има увеличение в разходите за общински спортни мероприятия.  

 
Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ – имам конкретно 

предложение да дадем това, което е икономия на болницата.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНАВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – имаме заложени 

средства за болницата в бюджета. 
 
Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – ще намалим разходната 

част с 35 хил.лв и ще балансираме с приходите.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНАВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, има ли 
други въпроси във връзка с актуализацията? Няма. 
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1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА       

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                              ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                                ЗА 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                           ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             ЗА 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             ЗА 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                ПРОТИВ 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 ЗА   

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           ЗА        

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                           

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

С поименно гласуване от 27 гласували общински съветници,  ЗА – 26, ПРОТИВ – 1, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, 

Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 367 
от 29 ноември 2012 г. 
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І. Актуализира бюджета на община Сандански – местни приходи с – 989 414  (минус 
деветстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и четиринадесет) лева, както следва: 

 
                                                                                                 било           актуал.       става /лв/                   
 

1. Неданъчни приходи                                                                                                      
 
§ 27-00 Общински такси                                                                            
§ 27-04 Такси за ползв. на ДСП                                            84 000            10 000          94 000 
§ 27-11 Такси за административни услуги                          45 000              5 000          50 000 
 
 
§ 28-00 Глоби, санкции и наказ. лихви 
§ 28-02 Глоби, санкции, неуст.и др.                                     85 000             10 000         95 000 
 
§ 37-00 Внесени ДДС и др.д-ци в/у продажбите                                                    
§ 37-01 Внесен ДДС                                                                     -210 000           - 35 000     - 245 000 
§ 37-02 Внес. данък в/у прих. от стоп. д-ст                                 - 40 000             10 000       - 30 000  
                                                                                                                                                     
§ 40-00 Постъпл. от прод. на нефинанс.активи                                                                                               
§ 40-22 Постъпления от прод. на сгради                                   1 358 225        - 720 155      638 070                   
§ 40-40 Постъпления от продажба на земя                                1 000 000        - 200 000      800 000 
 
      3. Трансфери 
§ 62-02 Предоставени трансфери                                                - 100 168       - 112 259     - 212 427 
                                                                                                                                                                                    
      4. Временни безлихвени заеми                                                                       
 § 76-21 Предоставени заеми (-)                                                - 1 522 748        - 73 000    -1 595 748 
 § 76-22 Възстановени заеми (+)                                                 1 127 037         116 000     1 243 037 
                                                
 ІІ. Актуализира бюджета на община Сандански – местни разходи с – 1 011 514 (минус един 
милион и единадесет хиляди петстотин и четиринадесет) лева, в т.ч. намаление на 
капиталовите разходи с – 1 078 224 (минус един милион седемдесет и осем хиляди двеста  
двадесет и четири) лева, отразени в Приложение   №10   и   Приложение № 6  и увеличение   
на  местните  разходи с 66 710 (шестдесет и шест хиляди седемстотин и дест) лева, като 
увеличава и намалява кредитите в следните функции и дейности: 
 

1. Функция “Общи държавни служби” 
  1.1.Дейност 122 “Общ. администрация”                           970 123                -              970 123 

в т.ч.                                                                                                                                       
§ 42-14 Обезщет. и помощи по Р-е на ОбС                        50 000           10 000           60 000 
 
2. Функция “Образование” 
2.1. Дейност 388 “М/унар.прогр.и спораз.–проект”                  -             86 510          86 510 
(проект “Създаване на екокампус-като средство за 
засилване на трансграничното екологично образование  
и обучение” по ОП Гърция-България 2007-2017) 
 

било            актуал.    става/лв/ 
3. Функция “Здравеопазване” 
3.1. Дейност 468 “М/унар.прогр.и спораз.–проект”  -                             37 200          37 200                

 (Проект “Обновяване и оборудване на МБАЛ “Св.Врач”)             
 

4. Функция “Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда” 
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 Дейност 606 “Изгр., р-т и под.на ул.мр.”                                   307 721         25 000        332 721 
 Дейност 628 “М/унар.прогр.и спораз.–проект” -                                             2 000             2 000                

(Проект “Възстановяване на прир.среда за добро качество 
на живот” по ОП :България-БЮР Македония) 
 
5. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
5.1. Дейност 745 “Обредни домове и зали”                         1 000               2 000             3 000 
5.2. Дейност 759 “Др.д-сти по културата”                       278 418              20 000         298 418              

                                                           
6. Функция “Икономически дейности и услуги” 

 6.1.Дейност 864 “М/унар.прогр.и спораз.–проект” -                                 76 022          76 022          
(проект “Сътрудничество между общините в подкрепа на местната заетост с акроним 
COMUSULOEM”) 

 6.2. Дейност 865 “Др.д-сти по туризма”                               30 600           10  000         40 600           
 6.3.Дейност 897 “М/унар.пр.и спор.–проект”                      76 022        -  72 022            4 000 

(проект “Агробизнес без граници” по ОП България- 
БЮР Македония) 

 6.4.Дейност  898 “Др. дейности по икон.”                          507 987        -  20 000        477 987 
 
7. Функция “Разходи некласиф. в др. функции” 
7.1. Дейност 910 “разходи за лихви”                                  149 000        - 100 000         49 000 
 

IIІ. Актуализира бюджета на община Сандански – дофинансиране на държавни дейности с 
22 100 (двадесет и две хиляди и сто) лева в следните функции и дейности: 
 
 1. Функция “Образование” 
            1.1. Дейност 389 “Др.д-сти по образов.-доф.”                      30 000           20 000         50 000 
                                                                                                         

2. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 
 2.1. Дейност 739 “Музеи и худ.гал.-доф.”                                 167              2 100           2 267                
    
ІV. Актуализира разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 
местните дейности по обекти, в съответните функции и параграфи, както следва: 
 
                                                                                                       било /лв./                            става /лв./ 
§ 5100: Основен ремонт на 
дълготрайни материални активи                                            513 400                                521 163 
 
Функция 06: Жилищно строителство, БКС 
и опазване на околната среда 
1. Рехабилитация улици в гр. Сандански                                  116 800                               124 563 
 
Функция 08: Икономически дейности и услуги 
1. Път BLG2230/І-1, Струмяни-Сандански-Плоски                 396 600                               396 600 
 
§ 5200: Придобиване на ДМА                                                   100 000                                 92 237   
 
Функция 06: Жилищно строителство, БКС 
и опазване на околната среда 
1. Изграждане улично осветление                                              100 000                                 92 094 
2. Изграждане канализация ул. “П. Берон” 
с. Поленица                                                                                             0                                     143 
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V. Актуализира поименното изброяване на обектите, които се финансират чрез § 40-00 – 
Постъпления от продажба на нефинансови активи – Приложение № 10. 
                          
VІ. Актуализира Плана за финансиране на капиталовите разходи в община Сандански за 2012 г. – 
Приложение № 6. 
                                                                                               
VІІ. Дава право на разпоредителите с бюджетни кредити да разпределят актуализираните 
средства по параграфи на Единната бюджетна класификация за 2012 г. 
 

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – искам да мотивирам моя вот 

„Против”. Против съм да се завишава стойността на разходите, които ще се правят от собствени 
приходи. Не съм съгласен по проекти, които имат 100 % финансиране по Европейски програми , 
да има такова значително съфинансиране. И в рамките на планиращата част не съм съгласен да 
го взимаме като решение. Вече в рамките на изпълнението, когато ни се докладват конкретните 
причини, може да се вземе такова решение. 

 
Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА – искам да благодаря от името на 

Общинска администрация, че приехте актуализацията. Всички Вие изразихте становище, че тази 
година актуализацията е направена по-добре. Това е благодарение на добрите кадри, които 
работят в Общинска администрация. До сега нямаме неприет отчет или бюджет в МФ.  
 

 
 

ПО Т.3 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.3 от дневния ред – Вх.№ 1155/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно промяна в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги. Много важен и много дебатиран въпрос, който касае всеки един 
жител на общината и всяко едно дружество, регистрирано на територията на община Сандански.  
Една част от предложенията за промяна са във връзка с изменения на законодателството, друга 
част са с оглед практиката по събираемостта на местните данъци и такси. 

Отношения по въпроса? Няма.  
Първоначалното предложение за изменение по чл.16, ал.1 касае включване на нови две 

точки – т.5 и т.6 съответно със следното съдържание: 
т.5: „Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински имот заплаща 

такса за битови отпадъци и за този имот или съответната част от него.” 
т.6: „За имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща 

от лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 
  В чл.16 се добавя нова алинея – ал.2 „За наличие на обстоятелствата по ал.1, задължените 
лица подават декларация по чл.14 от ЗМДТ.” 
 

С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Следващото 
предложение е ал.2 на чл.17 да отпадне. Зачитам я: „Базата за определяне размера на таксата е 
както следва: 

1. За жилищни имоти на граждани и фирми – данъчната оценка, изчислена съгласно 
Приложение № 2 от ЗМДТ; 

2. Брой декларирани съдове; 
3. Отчетна стойност на недвижимите имоти; 

 



20 
 

Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – да поясня, че 
съдържанието на тази алинея, която се предлага да отпадне, ал.2 на чл.17,  се намира в по-надолу 
в чл.18. За да не се дублират текстовете е направено това предложение.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – моля тези от Вас, 

които са съгласни ал.2 на чл.17 да отпадне да гласуват.  
 
С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – след като ал.2 

отпада ал.3 става ал.2:  „В случай, че не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна в 
размера на промила, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на 
предходната година.” Тези от Вас, които са съгласни да гласуват.  

 
С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към чл.18, ал.2, т.1. Предложението е след думите „пропорционално върху” се добавя „по-
високата между данъчната оценка и” има се предвид отчетната. Същото се отнася и за т.2 и т.3. 
 

Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – предлагам да не приемаме този 
текст, тъй като това във връзка с последващото редуциране на промилите за изчисляване на 
базата ще доведе до едно уравняване, защото ще завишим на някои хора данъчната оценка е по-
висока от отчетната стойност и като им намалим промилите основата за изчисляване ще стане 
по-висока.  Т.е. да си остане както до сега на база отчетна стойност.  

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – в голямата си част отчетната 

стойност е по-голяма от данъчната. Законът не позволява под данъчната. Ако приемем, че е на 
база на остатъчната, а тя е по-ниска от данъчната, какво се случва. 
 

Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – по отношение „такса 
смет” законът казва, че Общинския съвет решава в каква база да се изчислява тя. Това 
предложение е дадено, защото през 2010 г. на законите, които се промениха тогава, базата за 
изчисляване е по-високата между отчетната и данъчната стойност. Това е по отношение на 
данъка върху имотите.  
 

Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – не забравяйте, че в ЗМДТ в раздел 
Местни таски позволява тази основа да бъде определена от Общински съвет. Мойто предложение 
е да остане както до сега само на база отчетна стойност. Същото се отнася и за т.2 и за т.3. 

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – много фирмите не декларират 

отчетната стойност на своите активи, но в голямата си част има незавършени сгради, които имат 
някаква данъчна оценка, ползват я като незавършена, а в същото време като отчетна го водят 
като разходи по капиталово строителство.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, има две 

предложения. Едното е така, както е направен „по-голямата между данъчната и отчетната”, и 
другото на г-н Трайков – да остане както до сега.  

Тези от Вас, които са съгласни с чл.18, ал.1, т.2 и т.3 да придобие видът, който е пред Вас, 
да гласуват.  
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С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 10, ПРОТИВ – 9, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към чл.18, ал.3. Предлага се тя да се премахне. Към настоящия момент тя вече е безпредметна. 
След като отпада ал.3, ал.4 става ал.3 
 

С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – следва чл.19, 
ал.1 „ Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 
октомври на годината, за която се дължи”. Това е съобразно изменението на закона.  

 
Г-ЖА ЗОРИЦА ОРГАНДЖИЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – Комисията по 

образование предлага към чл.19 да се добави нова ал.4, която да гласи училищата и детските 
градини да плащат такса 50 % за битови отпадъци, което гласувахме тази година. Ние 
предлагаме това да се включи и в Наредбата, тъй като знаете колко е оскъден бюджета и на 
учебните заведения, особено на селските, и на детските градини. 

 
Г-Н ДИМИТЪР СТАНОЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – ако се приеме това, и  за 

болниците да бъде същото.  
 
Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – законът никъде не казва, че трябва 

да е на две вноски. Законът казва: „таксата се плаща по ред, определен от Общински съвет”. Аз 
предлагам да си остане на 4 равни вноски, т.е. да няма изменение.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, има 2 

предложения. Едното е да бъде на 2 вноски, а другото е да остане, както до сега – на 4. 
Тези от Вас, които са съгласни с първото предложение, а именно на две равни вноски, 

нека гласуват. 
 
С явно гласуване от 28 гласували общински съветници, ЗА – 3, ПРОТИВ – 25, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – тези от Вас, 

които са съгласни да остане, както до сега – на 4 равни вноски, нека гласуват. 
 
С явно гласуване от 28 гласували общински съветници, ЗА – 25, ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – относно 

предложението на г-жа Органджиева и Комисията по образование, както и на д-р Станоев, а 
именно към чл.19 да се добави нова ал.4, а именно учебните и детски заведения на територията 
на община Сандански , както и здравни заведения да плащат 50% такса битови отпадъци. 

Следващата точка е свързана с намалянето на промилите. Има конкретни предложения и 
от колегите от Общиска администрация, и от колеги – общински съветници. Трябва да намерим 
баланса. Ние само намаляме. А сумата след това. Трябва да съберем 1 500 млн.лв за 
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване. 

 
Г-Н ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – сградите на училищата са 

актуализирани миналата година и отчетната стойност е много висока. Не е нормално едно 
училище да плаща 18 хил.лв такса смет. Давам пример с общежието, където има 30 ученика, а 
ние плащаме 5 хил.лв такса смет.  
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Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА – добре намаляме на училищата. Кажете 

тогава на кой да увеличим промилите, за да дойдат приходите 1 500 млн.лв. Трябва да е или за 
сметка на фирмите, или за сметка на населението.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ако гласуваме 

предложението за намаление на детските и учебни заведения и за здравните заведения на 
територията на нашата община, в следващата точка трябва да редуцираме нещата така, че да 
може община Сандански да събере тази такса.  

 
Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – тези училища, които не се 

използват, минаха към бюджета на общината и общината плаща за тях такса битови отпадъци. 
Реално само работещите учебни заведения плащат.  

 
Г-Н ГЕОРГИ ТРАЙКОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – имайте предвид, че в следващата 

точка ще разглеждаме намаляването на промила, което ще засегне тези сгради – училища, детски 
градини и здравни заведения. 

 
Г-ЖА ЗОРИЦА ОРГАНДЖИЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – оттеглям предложението 

си.  
Г-Н ДИМИТЪР СТАНОЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – оттеглям предложението си. 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – продължаваме с 

чл.20, ал.5: „В районите на организирано събиране, когато данъчно задълженото лице няма да 
ползва имота: 

1. Декларира, това обстоятелство в срок до 31 декември на предходната година; 
2. Декларацията следва да бъде подписана от всички собственици на имота; 
3. Към декларацията се прилагат служебни бележки за спирането на водата и тока”. 

Дебатира се в комисиите как да удостовери деклариращия, че не ползва имота. До сега 
беше само е една молба. Общината няма как да контролира това нещо. Предложението е с 
документ от ЧЕЗ и общинското дружество, удостоверяващ, че имота не се ползва при положение, 
че не се употребява вода и ток. Имаше предложение да се издават бележки от ВиК, тъй като при 
ЧЕЗ процедурата е по-тромава. Подадени до сега са около 1000. Повечето може и да са коректни, 
но голяма част от тях се възползват неправомерно.  

Имате ли други предложения? 
 
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – да задължим собствениците да 

представят касови бележки за платен ток и въз основата на тях ако е плащал само такса за 
предходната година, т.е. за следващата не му се взима. Това се установява в края на годината.  

 
Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА – според мен най-добрият вариант е чрез 

ВиК. ВиК декларира, че лицето не ползва имота на посочения адрес, няма засечени плащания, 
няма ползвана вода, значи не ползва жилището.  

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – това може да стане в края на 

годината. Когато представи бележка да му бъдат опростени или да му бъдат приспаднати 
следващата година.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – т.3 ще стане 

удостоверение от УВЕКС ЕООД относно липсата на водоползване за съответния имот през 
календарната година, за която важи декларацията и представянето и в края на годината.  
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Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – ако приемем днес решението, то ще 
влезе в сила следващия месец. Стане така, че в края на календарната година дойдат хора с 
бележки от УВЕКС, какво правим? 

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – те трябва да декларират 

предходната година, че няма да ползват. 2012 г свърши.  
 

Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – значи подаваш декларация 2012 г, че 
няма да ползваш имота и в края на 2013 г. трябва да дойдеш с бележка от УВЕКС, че не си 
ползвал вода.  
 

Г-ЖА ЛИДИЯ МАТЕЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА – в текста на самото 
заявление ще има декларативно действие от теб, че декларираш, че към 31 декември 2013 г. ще 
подадеш официален документ за това, че не си ползвал вода. 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – тези от Вас, 

които са съгласни с чл.5 така, както го предложихме с уточненията, нека гласуват. 
 
С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 25, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – предлага се към 

чл.20 да се добавят 3 нови алинеи – ал.6, ал.7 и ал.8 съответно със следното съдържание: 
ал.6. „За новопридобити недвижими имоти, които няма да се ползват през текущата година или 
част от нея, Декларацията по чл.20, ал.5 се подават в 7 /седем/ дневен срок от датата на 
придобиване на имота. ” 
ал.7. „Лицата по чл.20, ал.5 и ал.6 се освобождават от плащане на такса смет за услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат такса за: 

- услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; 
- услугата по поддържане на местата за обществено ползване.” 

ал.8. „Данъчно задължено лице, което не е подало Декларация по чл.20, ал.5 или ал.6, или не е 
подписана от всички собственици на имота и към нея не са приложени служебни бележки за 
неползване на водата, заплащат пълния размер на таксата за битови отпадъци.”  
 

С явно гласуване от 26 гласували общински съветници, ЗА – 25, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
Г-ЖА ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – към момента са получени 

над 1000 декларации. Съгласно сега действащите Наредба би трябвало да ги стопим на 500. 
Затова предлагам в преходните и заключителни разпоредби тази точка, която сега приехме да 
важи за 2014 г. Деклариралите към момента няма да имат бележка за водата и няма да спазят тези 
условия. 

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – не съм съгласен, защото на 

деклариралите това обстоятелство Вие ще им начислявате партидата с условие, че те в края на 
годината трябва да удостоверят, че нямат бележка и чак тогава да им заличите задължението. Те 
са си направили декларации. Вие трябва по някакъв начин да ги уведомите, че има промяна в 
Наредбата, по силата на която в края на годината трябва да удостоверят, че не са ползвали вода.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – предлагам да 
преминем към поименно гласуване на Наредбата като цяло с измененията, които направихме.  

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   
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2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА       

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               ЗА 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             ЗА 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             ЗА 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                ЗА 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 ЗА   

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           ЗА        

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                            

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

С поименно гласуване от 28 гласували общински съветници,  ЗА – 28, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с наложила се 
необходимост от актуализация, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 368 
от 29 ноември 2012 г. 

 
§ 1. В чл.16 /1/ се добавя т.5 и т.6 съответно със следното съдържание: 
т.5: „Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински имот заплаща такса за 
битови отпадъци и за този имот или съответната част от него.” 
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 т.6: „За имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща от 
лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 
§ 2. В чл.16 се добавя ал.2 със следното съдържание: „За наличие на обстоятелствата по ал.1, 
задължените лица подават декларация по чл.14 от ЗМДТ.” 
§ 3. Ал./2/ на чл.17 се заличава 
§ 4. Ал./3/ става ал./2/ със следното съдържание: „В случай, че не са възникнали обстоятелства, 
налагащи промяна в размера на промила, таксата се събира на база действащия размер към 31 
декември на предходната година.” 
§ 5. В чл.18 ал./3/ се заличава. 
§ 6. В чл.18 ал./4/ става ал./3/. 
§ 7. Чл.20, ал./5/ придобива следното съдържание: „В районите на организирано събиране, когато 
данъчно задълженото лице няма да ползва имота: 

1. Декларира, това обстоятелство в срок до 31 декември на предходната година; 
2. Декларацията следва да бъде подписана от всички собственици на имота; 
3. Към декларацията се прилагат служебна бележка от „УВЕКС” ЕООД за липса на 

водоползване за декларирания период, която се предоставя в срок до 30 ноември на 
годината, за която се дължи таксата”. 

§ 8. Към чл.20 се добавят нови алинеи – ал.6, ал.7 и ал.8 съответно със следното съдържание: 
ал./6/. „За новопридобити недвижими имоти, които няма да се ползват през текущата година или 
част от нея, Декларацията по чл.20, ал.5 се подават в 7 /седем/ дневен срок от датата на 
придобиване на имота. ” 
ал./7/. „Лицата по чл.20, ал.5 и ал.6 се освобождават от плащане на такса смет за услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване, но заплащат такса за: 

- услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения; 
- услугата по поддържане на местата за обществено ползване.” 

ал./8/. „Данъчно задължено лице, което не е подало Декларация по чл.20, ал.5 или ал.6, или не е 
подписана от всички собственици на имота и към нея не са приложени служебни бележки за 
липса на водоползване за декларирания период, заплащат пълния размер на таксата за битови 
отпадъци.”  
 
  

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – по силата на Наредбата има 
декларация по чл.20, ал.5, с която се удостоверява, че имота няма да се ползва. В рамките на тази 
декларация има деклариране, че няма да се ползва имота, че ще се ползват следните съдове, а 
също има и т.3 „обектът се ползва извън района на организирано сметосъбиране”. Неуместно е да 
се декларира такова обстоятелство като т.3, защото районите за сметосъбиране са определени със 
заповед и всеки обект, който е извън този район, той е извън район за сметосъбиране. Не трябва 
това нещо да се удостоверява посредством някакви декларации. Законът никъде не го вменява 
като задължение на хората, които са данъкоплатци. Мисля, че декларацията в този вид, трябва да 
бъде променена като практика.  
   
 
 

ПО Т.4 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.4 от дневния ред – Вх.№ 1154/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно одобряване на план-сметки за разходите за дейностите по 
сметосъбиране и извозване на битови отпадъци, депониране и почистване на територии за 
обществено ползване за 2013 г. и приемане размера на таксата за битови отпадъци по населени 
места и по дейности. Този въпрос касае всички жители на общината. Бе създадена съвместна 
група от предствители на Общинска администрация и предствители на Общински съвет. Те 
дадоха едно предложение. Има предложение и от г-н Иванов относно редуциране на промилите 
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по населени места. Постарахме се да ви предоставим повече информация, за да може да намерим 
най-доброто решение.  

Предложено бе таксата от 2,7 за гр.Сандански за жилищни имоти да стане 1,9, а 
предложението за нежилищни – от 7,7 на 3,9. Предложението на колегите бе за намаляне на 
дружествата, на юридическите лица.  

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – работих няколко дни по тази тема. 

До вчера имах едно виждане на нещата, днес обаче имам питане. В Комисята по бюджет и 
Комисията по местно самоуправление, където обсъждахме въпроса, всичко се заключаваше в 
това колко пари са необходими да се съберат с тази такса. Отговора беше 1 500 млн.лв. След като 
разгледах договора за сметосъбиране видях, че цената на услугата по настоящия договор е 
фиксирана на 5 975 825 лв за 7 години, което прави по 854 хил.лв годишно. От къде идва това 
разминаване между тези 1 500 млн.лв, които трябва да съберем, и нашето договорно задължение 
към фирмата – изпълнител на услугата е за 854 хил.лв? 
 

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНАТА – разликата е формирана в 
резултат на провеждането на процедура за обществена поръчка. Цената, която е предложила  
„Стройкомтранс” е точно тази. Трябва да знаем, че таксата смет, която общината събира, се 
използва също така и за обезпечаването на екологични мероприятия, т.е. цялото мероприятие 
„Озеленяване” формира фонда си от събраната такса смет. Като общинска фирма на 
„Стройкомтранс” помагаме ежегодно със закупуване на съдове за смет, включително сме 
помагали и със закупуването на техника. Това, че изпълняваме този договор на тази цена, не 
обвързва събирането на таксата, която е направена на базата на анализ, предвиждащ разходите, 
които Общината ще реализира за извършването на екологичните мероприятия.  
 С промяната в Закона за обществени поръчки законодателят предвижда директно 
възлагане на комунална услуга от фирми, които са 100% общински или държавни без 
провеждането на обществена поръчка. Това, което получаваме като данни от управителя на 
общинската фирма, е че към моменть те не достатъчно добре да се справят с парите, които са 
посочили по договора по разбираеми причини – цена на гориво, увеличаване на минималната 
работна заплата и др. Обсъждаме възможността по инициатива на управителя на 
„Стройкомтранс” да се възползваме от точката, предвидена в Закона за обществените поръчки, а 
именно преференциалното възлагане на дейността на тази комунална дейност на общинската 
фирма „Стройкомтранс” като съответно актуализираме и цената по нея.  
 

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – в рамките на таксите, които са 
предложени на дневен ред, в разбивката за видовете дейности, които трябва да покрият тази 
такса, е описано сметосъбиране, депониране, почистване на територии. Всяка една от дейностите 
си има обща рамка на разходите. Сметосъбиране и сметоизвозване е 759 186 лв, депониране – 
341 383 лв, почистване на територии – 400 029 лв. Озеленяване няма никъде. Но дори самата 
сума сметосъбиране е почти равна на това, което имаме по договор със „Стройкомтранс”.  

По време на дебатите, когато говорехме за план-сметката на разходите, която ние днес 
трябва да приемем, изразих виждане, че тя не е вярна. Беше ми изведен довод, че това е 
залегнало в договора. Т.е. ако основата за калкулиране на разходите е договора, нашите план-
сметки трябва да бъдат равни на договора.  
 

Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНАТА – общината е собственик на депо 
за твърди битови отпадъци заедно с общините Струмяни и Кресна. Общината като собственик е 
задължена до края на 2015 г. да отчислява към МОСВ такса за депониране и обезверждане на тон 
отпадък, която до тогава ще стане 39 лв/тон. Това също е предвидено в сметката. Освен това 
общината ще бъде задължена до 2015 г. да предвиди допълнителна такса, която идва като 
отчисление към МОСВ, която ще формира фонд за обезвреждане, за реколтивация и за 
изграждане на нови регионални депа. Таксата е въведена от 2011 г. и тя плавно расте до 2015 г. 
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Г-Н ВАСИЛ БАБАЛЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНАТА – да не се спираме само на 
договора със „Стройкомтранс”. Този договор е сключен под условие всяка година да се 
актуализира с индекса на инфлацията. Друго –  част от услугите се заплащат от общината, а не от 
фирмата.  

 
Г-ЦА ЕВЕЛИНА ВЕЛИНОВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – тези 1 500 млн.лв не 

са равни на стойността по договора. Обяснихме Ви, че т.1 от план-сметката за разходите за 
сметосъбиране са разходи по дейността, а това са разходи, които общината плаща на фирмата по 
договора, но само т.1. По тази дейността общината има и други разходи. Всяка година трябва да 
се начислява процент за инфлацията. Заложили сме и непредвидени разходи в рамките на 3 %, 
защото не се знае инфлацията как ще остане. Съдовете за смет също трябва да се включат в 
калкулацията, защото няма от къде да дойдат пари за закупуване на тези съдове. Това не са 
разходи на фирмата, това са разходи на общината.  

Общата стойност на разходите се определя от трите вида план-сметки, които имаме по 
населени места: план-сметка за разходите по сметосъбиране; план-сметка за разходите по 
депониране на отпадъци и  план-сметка за разходите по почистване на територии. Като съберете 
всички първи точки от план-сметки „Разходи за дейността” трябва да получите стойността на 
договора.  

 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – основното в моето предложение е 

да не се вдига драстично таксата за битови отпадъци за гражданите. Първото ми предложение в 
комисиите беше въобще да не се вдига, но се съобразих с така направената калкулация, че за тази 
дейност трябва да има 341 хил.лв. Затова предложих да увеличим за населението с 0,04 в частта 
за депониране и таксите за гражданите да останат така както са били до сега. За фирмите имам 
предложение да се редуцира от 7,9 промила на 5,03 промила. И в рамките на това предложение 
ние събираме точно 1 500 млн.лв. 

В моето предложение нямах базовите данни за три села и го разбирайте така, както е било 
до сега за гражданите + 0,04 промила в частта за депониране и вече за нежилищни имоти, така 
както е в предложението.  

Г-жа Младенова правилно ми направи уточнение, че съм забравил съм да сложа и таксата 
за почистване за гр.Мелник. 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – предлагам да 
преминем към поименно гласуване на предложението на г-н Живко Иванов.  

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА       

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               ЗА 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 



28 
 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             ЗА 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             ЗА 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                ЗА 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 ЗА   

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           ЗА        

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                            

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

С поименно гласуване от 28 гласували общински съветници,  ЗА – 28, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – 
Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 369 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански одобрява план-сметките за разходите за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г. за 35-те населени места, в 
които се извършва организирано сметосъбиране. 

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г., съгласно приложение № 1. 
 

Приложение №1 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

    Такса БО в промили 

№ Населено място 
сметосъбиране 

и 
сметоизвозване

депониране
почистване 

на 
територии 

Общо

ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
1 гр. Сандански 0,53 0,27 0,65 1,45
2 гр. Мелник 3,58 0,27 0,54 4,39
3 с. Дамяница 4,34 0,8   5,14
4 с. Вълково 3,58 0,98   4,56
5 c. Поленица 1,94 0,45   2,39
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6 с. Ново Делчево 3,99 0,8   4,79
7 с. Лешница 1,99 0,51   2,50
8 с. Струма 2,87 0,81   3,68
9 с. Лебница 2,7 0,63   3,33
10 с. Джигурово 2,93 0,51   3,44
11 с. Склаве 3,29 0,56   3,85
12 с. Левуново 4,11 0,56   4,67
13 с. Плоски 1,82 0,68   2,50
14 с. Лиляново 2,05 0,45   2,50
15 с. Ладарево 1,7 0,8   2,50
16 с. Ласкарево 1,7 0,8   2,50
17 с. Спатово 4,4 0,45   4,85
18 с. Хотово 3,52 0,39   3,91
19 с. Лозеница 3,52 0,39   3,91
20 с. Виногради 4,46 0,39   4,85
21 с. Кърланово 5,81 0,62   6,43
22 с. Рожен 3,23 0,33   3,56
23 с. Хърсово 1,94 0,56   2,50
24 с. Дебрене 1,76 0,74   2,50
25 с. Катунци 1,76 0,74   2,50
26 с. Петрово 1,58 0,98   2,56
27 с. Яново 1,58 0,98   2,56
28 с. Калиманци 1,88 0,68   2,56
29 с. Горно Спанчево 3,46 0,33   3,79
30 с. Враня 1,76 0,74   2,50
31 с. Хово Ходжово 3,17 0,33   3,50
32 с. Зорница 1,81 0,09   1,90
33 с. Пирин 4,08 0,45   4,53
34 с. Голешово 4,08 0,45   4,53
35 м. “Попина Лъка” 2,05 0,45   2,50

ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
1 Сандански 2,32 1,14 1,57 5,03
2 Останали населени места 3,45 1,58   5,03

 
 

 
 

ПО Т.5 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.5 от дневния ред – Вх.№ 1151/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно приватизация на имот – частна общинска собственост, 
представляващ сграда с идентификатор 65334.300.1740.1 по кадастралната карта на град 
Сандански със застроена площ 480 кв.м., предназначение: здравно заведение и сграда с 
идентификатор 65334.300.1740.2 по кадастралната карта на град Сандански със застроена площ 
86 кв.м., предназначение: хангар, депо, гараж, разположени в поземлен имот с идентификатор 
65334.300.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сандански. Става въпрос 
за сградата на поликлиниката. Вече има решение и този обект е включен в Програмата за 
управление, разпореждане и приватизация. Във връзка с взетото решение беше предложено на 
Кмета на общината да направи икономически анализ, предложи пазарна оценка и конкурсни 
условия по продажбата на този обект. Ръководството на общината направи среща с 
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практикуващите лекари, които са наематели в сградата на поликлиниката. Голяма част от тях 
дойдоха. Беше им разяснена процедурата по бъдещата приватизация, също така бяха запознати 
със условията.  

Предложението е пред Вас. Това, което стана въпрос на срещата с лекарите, е в т.5 
Условия на приватизационната сделка и по-точно 5.2. срокът по отношение на статута и 
предназначението на обекта да не бъде 20 години, а 50. Това е съобразено с исканията на 
лекарите и за да се спре със спекулациите, че утрешния ден тази сграда ще придобие друг вид и 
друго предназначение. По този начин показваме, че сградата на поликлиниката ще запази статута 
си на здравно заведение. Цената няма как да бъде под данъчната оценка – 809 200 лв. 
Изискванията са съобразно Закона за приватизация и след приватизационен контрол. Критериите 
за оценка са 4: предложена цена; размер на инвестициите за основен ремонт и саниране на 
сградата; срок за изпълнение на инвестициите и предложения от кандидата за предоставяне на 
медицински услуги със социална насоченост за населението на община Сандански. Общинска 
администрация са се постарали да предложат едни оптимални условия, които да бъдат в интерес 
на сградата, на практикуващите лекари и на гражданите. Методиката за оценката на тези 4 
критерия е стандартна. Прилага се винаги, когато община Сандански провежда конкурсни 
процедури. Депозитът е 40 хил.лв.  

Колеги, въпроси? 
 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – още при взимане на решението за 

продажба аз бях против, защото мисля, че самите лекари от поликлиниката не са готови. В 
рамките на обсъждането, което беше направено, се убедих, че те нямат готовност да участват в 
приватизационна сделка. Иначе цената не е висока. Но ако стартираме на този етап 
приватизацията, може би ще допуснем поликлиниката да няма купувач от гр.Сандански.  

Имам конкретно предложение. Да се изчака 3 месеца. 
 
Г-Н АНДОН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА – поинтересувах се и разбрах, че лекарите 

имат образувано акционерно дружество. Има лекари, които наистина желаят да закупят 
кабинети. Самата процедура ще трае 3-4 месеца.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – бих искал да 

предложа размера на инвестициите да бъде 20 %, а медицинските услуги със социална 
насоченост да бъдат 30 %.  

 
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – аз ще гласувам „Против”, защото 

сградата на поликлиниката е общинска. Тя е на всички граждани от общината. Изградена е с 
данъците на всички жители на община Сандански. Ние нямаме право да я даваме на 
преференциални цени на когото и да било. Второ, продавайки поликлиниката на определен кръг 
доктори, какво правим с младите доктори, които идват? Трето, ние също проведохме среща с 
лекарите от поликлиниката. Около 35 от тях вече имат алтернативен вариант да се изместят. В 
такъв случай какво правят хората. 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – от една страна, 

общината гледа да съдейства на лекарите като запази статута на поликлиниката и да съдейства на 
гражданите, а от друга страна, пък лекарите, които търсят алтернатива и отиват на други места 
не се интересуват от своите пациенти, а се интересуват преди всичко за своя статут.  

 
Г-Н КИРИЛ КОТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – какво пречи на поликлиниката да си 

остане така без да се приватизира. В момента ще гарантираме с някакви дългогодишни договори, 
че тя ще си остане поликлиника. Ако поликлиниката е общинска само тогава може да се 
гарантира смяната на поколенията на докторите. Всички хора и от града и от общината знаят 
къде са докторите, къде са специалистите, лабораторията къде е.  
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Друго, поликлиниката е разделена на 2 имота, единият е даден като депо, хангар, гараж 
ведно с правото на строеж. Т.е. за тази част от имота няма гаранция, че ще бъде поликлиника. За 
единия имот е дадено, че е 50 години, а за другия – не.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – подлагам на 

гласуване предложението за размера на инвестициите за основен ремонт и саниране на сградата 
да бъде 20 %, а медицинските услуги със социална насоченост за населението на община 
Сандански да стане 30 %. 

 
С явно гласуване от 27 гласували общински съветници, ЗА – 17, ПРОТИВ – 10, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Д-Р ЯНКОВ – ЛЕКАР В ПОЛИКЛИНИКАТА – голяма част от лекарите считат, че 

условията и приватизацията на този етап са неприемливи. Те ще доведат до доста трудности не 
само за нас, но и в обслужването на населението и до засягане включително и на тяхните права. 
През последните 2 години броят на социално слабите, а това са здравно неосигурените пациенти, 
е около 30 %. Инвестицията, която трябва да направят колегите, които желаят да се включат в 
приватизацията, ще трябва да се изплаща – дали ще бъде от заеми дали от лични пари, именно от 
това социално слабо население. Явно не можем да променим вашето решение. Тук съм за да Ви 
помоля от мое име и от името на моите колеги да ни дадете технологично време за тези, които са 
решили, да намерят кабинети извън поликлиниката.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – имате ли други 

предложения и изменения? 
 
Г-Н АНДОН РИЗОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – бих искал да добавим към т.5.2 

предназначението като здравно заведение да се запази за целия имот.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – подлагам на 

гласуване допълнението „задължава се да запази предназначението на имотите, описани в т. 1 
като здравно заведение за срок от 50 години”. 

 
С явно гласуване от 28 гласували общински съветници, ЗА – 18, ПРОТИВ – 10, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – предлагам като 

цяло да преминем към поименно гласуване. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ПРОТИВ         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА       

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ПРОТИВ 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ПРОТИВ 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               ЗА 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ПРОТИВ 
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12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             ЗА 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             ПРОТИВ 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                ПРОТИВ 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           ПРОТИВ        

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ПРОТИВ 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ПРОТИВ 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                            

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ПРОТИВ 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

С поименно гласуване от 27 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 10, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 229/25.07.2012 г. 
на Общински съвет – Сандански, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 370 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански открива процедура за приватизация на имот – частна 

общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 65334.300.1740.1 по 
кадастралната карта на град Сандански, адрес на сградата: п.к. 2800, бул.”Свобода” № 1, 
застроена площ: 480 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: здравно заведение, ведно с правото на 
строеж и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2 по кадастралната карта на град Сандански, 
адрес на сградата: п.к. 2800, бул.”Свобода” № 1, застроена площ: 86 кв.м., брой етажи: 1, 
предназначение: хангар, депо, гараж, ведно с правото на строеж, разположени в поземлен имот с 
идентификатор 65334.300.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД.18-80/11.11.2009 
г. на изп.директор на АГКК, целият с площ 567 кв.м, чрез провеждане на публично оповестен 
конкурс на един етап. 

2. Приема анализа на правното състояние на имота по т.1. 
3. Приема приватизационната оценка на имота по т.1 в размер на 809 200 /осемстотин и 

девет хиляди и двеста/ лв, изготвена от „МММ” ЕООД, гр.София. 
4. Продажбата на имота да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап при 

следните условия: 
4.1. Минимална конкурсна цена – 809 200 /осемстотин и девет хиляди и двеста/ лв. 
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4.2. Конкурсна документация се закупува от касата в сградата на община Сандански, 
бул.”Свобода” 14 на цена 60 лв с вкл. ДДС, всеки работен ден до 16 ч. 

4.3. Срок за закупуване на конкурсна документация – 20 дни от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник”. 

4.4. Квалификационни изисквания към участниците в конкурса – за участие в конкурса се 
допускат физически и юридически лица, регистрирани по Закона за лечебните заведения.  

4.5. В срок до 24 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник” лицата, 
закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия 
за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в 
писмена форма в срок до 3 работни дни и се предоставят на всички лица, закупили конкурсна 
документация. 

4.6. Депозит за участие – 40 000 /четиридесет хиляди/ лв., се внася по банкова сметка на 
община Сандански, посочена в конкурсната документация, в срок не по-късно от деня на 
подаване на офертата.  

4.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, 
имат право да подадат оферта в 26-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен 
вестник” в деловодството на община Сандански, бул.”Свобода” 14. 

5. Условията на приватизационната сделка: 
5.1. Купувачът трябва да е регистриран по Закона за лечебните заведения. 
5.2. Купувачът се задължава да запази предназначението на сградите, описани в т.1 като 

здравно заведение за срок от 50 години. 
5.3. Купувачът е длъжен да извърши основен ремонт и саниране на сградата в срок до 7 

години от закупуването й. 
5.4. Купувачът е длъжен да организира в здравното заведение денонощна неотложна 

медицинска помощ. 
6. Критерии за оценяване на офертите и начин на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка. 
6.1. Предложена цена – 40%. 
6.2. Размер на инвестициите за основен ремонт и саниране на сградата – 20% 
6.3. Срок за изпълнение на инвестициите – 10 %. 
6.4. Предложения от кандидата за предоставяне на медицински услуги със социална 

насоченост за населението на община Сандански – 30%. 
7. Методика за оценка на предложенията. 
Предложенията се класират по следните показатели: 
7.1. Предлагана цена – предложената стойност за закупуване на сградата и гаража. 

Тежестта на показателя е 40 % от общата оценка на офертата с максимален брой точки 40. 
Комплексната оценка за цената се изчислява по формулата: 

 
Оц = __Pi_ x 40, където  

     Pmax 

 

Oц  e комплексна оценка за цената; 
Pi e предложената цена от съответния участник; 
Pmax е най-високата предложена цена от участниците. 
Стойността на получената комплексна оценка се закръгля към цяло число. 
 
7.2. Размер на инвестициите за ремонт на сградата – предложената стойност за ремонт на 

сградата. Тежестта на показателя е 25% от общата оценка на офертата с максимален брой точки 
25. Комплексната оценка за цената се изчислява по формулата: 

 
Ои = __Pi_ x 20, където  

     Pmax 

 
Oи  e комплексна оценка за инвестициите за ремонт; 
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Pi e предложената цена от съответния участник; 
Pmax е най-високата предложена цена от участниците. 
Стойността на получената комплексна оценка се закръгля към цяло число. 
 
7.3. Срок за изпълнение на инвестициите за ремонт на сградата. Тежестта на показателя е 

10% от общата оценка на офертата с максимален брой точки 10. Комплексната оценка за срока на 
изпълнение на инвестициите се изчислява по формулата:  

 
Ос = _Pmin_ x 10, където 

       Pi 

 
Oс  e комплексна оценка за срока за ремонт; 
Pmin e предложения най-кратък срок от участниците; 
Pi е предложения срок от съответния участник. 
Стойността на получената комплексна оценка се закръгля към цяло число. 
 
7.4. Предложения от кандидата за предоставяне на медицински услуги със социална 

насоченост за населението на община Сандански. Тежестта на показателя е 25% от общата 
оценка на офертата с максимален брой точки 25. Комплексната оценка за предложенията за 
предоставяне на медицински услуги със социална насоченост се изчислява по формулата: 

 
Осу = __Pi_ x 30, където 

        Pmax 

 
Oсy  e комплексна оценка за предоставяне на медицински услуги със социална насоченост 
Pi e оценката на комисията, изразена в точки от 0 до 10 за предложението на съответния 

участник; 
Pmax е най-високата оценка, поставена от комисията.  
Стойността на получената комплексна оценка се закръгля към цяло число. 
 
Комплексната оценка на предложението се получава като се съберат комплексните оценки 

за всички показатели 
Окомпл = Оц + Ои + Ос + Осу 

 
Максимална стойност е 100. 
 
8. Възлага на Кмета на община Сандански организирането на конкурса, изготвянето и 

утвърждаването на конкурсната документация, съобразено с изискванията на Наредбата за 
търговете и конкурсите, назначаването на комисия за провеждане на конкурса. 

 
 
 

ПО Т.6 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.6 от дневния ред – Вх.№ 1107/02.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно приемане на Наредба за управление на горските територии на 
Община Сандански. По процедура тя се приема на две четения като на второто четене се чете 
раздел по раздел, глава по глава и тогава вече се прецезира тази наредба.  
 Колеги, отношения по въпроса? Няма. Предлагам да преминем към гласуване. 

 
С явно гласуване от 16 гласували общински съветници,  ЗА – 16, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, Наредбата СЕ ПРИЕМА. 
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На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.181, ал.6 от Закона за горите, Общински съвет – 

Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 371 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански приема на първо четене Наредбата за управление на 

горските територии на община Сандански. 
 

 
 

ПО Т.7 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.7 от дневния ред – Вх.№ 1028/16.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община 
Сандански, относно приемане на годишен общински план за млaдежта за 2013 г. на община 
Сандански. Има решение на Общински съвет, с което е създаден и Консултативен съвет по 
младежта. Тук са дадени по дейности, срокове, съответните отговорници и сумите относно 
финансиране на тези мероприятия. Общата сума е около 12 300 лв като тази сума ще бъде 
заложена в бюджета и през 2013 г.  

 Колеги, имате ли въпроси?  
 

Г-Н ДИМИТЪР СТАНОЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – не може ли да предвидим 
стипендии за млади хора?  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – трябва да 
разгледаме въпроса, а също и да имаме конкретни предложения.  

Има ли предложения за изменение на този план? Няма. Предлагам да преминем към 
гласуване. 

 
С явно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
 

На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 372 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански приема годишен общински план за младежта на община 

Сандански за 2013 година. 
 
 
 

ПО Т.8 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 
към т.8 от дневния ред – Вх.№ 1138/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно издаване на Записна заповед съгласно изискванията на процедура на 
получаване на авансово плащане по проект „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и 
разширение на ВиК мрежа на град Сандански”, одобрен за финансиране по ОП „Околна среда 
2007-2013 г”. става въпрос за това да упълномощим Кмета за издаване на Записна заповед за 
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сумата от 186 192 лв във връзка с авансово плащане по този проект. Има и допълнителна 
информация какво до сега е направено по този проект относно идейно проектиране, проучване, 
съгласувания и др.  
 Има ли въпроси, колеги? Няма. Предлагам да преминем към явно гласуване. 

 
С явно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.10 и т.23 то ЗМСМА, Общински съвет – 
Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 373 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански упълномощава Кмета на община Сандански – Андон Тотев, 

да издаде Запис на Заповед на Министерството на околната среда и водите, Управляващ орган на 
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” – за сумата 186 192 лева – авансово плащане по Проект 
DIR51011119-26-60 „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град 
Сандански”, финансиран съгласно Договор DIR51011119-26/17.02.2012 по ОП „Околна среда 
2007 – 2013 г.” със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и Бюджета на Република 
България. 
 
 
 

ПО Т.9 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.9 от дневния ред – Вх.№ 1162/19.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно процедура за поемане на краткосрочен общински дълг, съгласно 
чл.13 от закона за общинския дълг, във връзка с кандидатстване от страна на община Сандански 
за мостово финансиране към Фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на Проект „Изграждане на 
ЕКОКАМПУС – като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата 
на околната среда”, по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 
2007/2012 г. Този проект касае Спортния интернат. Максималният размер на договора е 1 500 
млн. лв. Условията са до 12 месеца срок на погасяване. Максималният лихвен процент е 4,715 %. 
Другите параметри са съобразно политиката на ФЛАГ и управляващата банка.  
 Колеги, отношения по въпроса? Няма.  

 
С явно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 374 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Община Сандански да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на ЕКОКАМПУС – като начин за 
заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на околната среда”, 
финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 
2007 – 2013, приоритетна ос В2 – 1. Качество на живот, схема 1.1.”Защита, управление и 
популяризиране на ресурсите на околната среда” при следните основни параметри: 
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 Максимален размер на дълга – 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева; 

 
 Валута на дълга – лева; 

 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 
 Условия за погасяване: 
 Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване; 

 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган 
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № В2.11.05 от 14.03.2012 и 
Договор за национално съфинансиране. 
 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 
4.715 %. 
 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

 
 Начин на обезпечение на кредита: 
 Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от Закона за 

общинския дълг; 
 Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетната сметка на община 

Сандански, по която постъпват средствата по проект „Изграждане на ЕКОКАМПУС – 
като начин за заздравяване на трансграничното обучение и практика в сферата на 
околната среда” по Договор за безвъзмездна помощ № В2.11.05 от 14.03.2012 

 
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Сандански да подготви искането за кредит, 

да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбак” АД, да подпише 
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1. 

 
 
 

ПО Т.10 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.10 от дневния ред – Вх.№ 1150/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно приемане на наемни цени за почасово отдаване под наем на 
стадион /футболно игрище/ и тренировъчно игрище в гр.Сандански. В тази връзка вече има две 
взети решения на Общински съвет от м.март тази година. Приехме цени от 300 лв/час за 
официалния стадион и 150 лв/час за тренировъчното игрище. Предложението е всичко това, 
което касае ползването на тази база, е да бъде в едно решение, за да може Общинска 
администрация да има правни основания да събира тези такси. Това касае футболни клубове 
извън територията на община Сандански като тези от общината плащат по 1лв/час.  
 Също така има едно помощно игрище. То се ползва за т.нар. любителски футбол от 
гражданите на община Сандански. Предлагам Ви да допълним това предложение с цени на час 
и за него. Примерно да бъде 30 лв/час без ДДС.  
 

Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – да се определят цени на час за 
гражданите и за голямото игрище.  
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Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – като т.V да се 

добави: За ползване на тренировъчното игрище и помощното игрище за любителски футбол от 
гражданите на община Сандански да се заплаща 30 лв/час без ДДС. 
 

Г-Н ПЕТЪР ДОДУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – предлагам сумите, които се 
събират,  да се използват за поддържане на базата.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – нека да се 
определи една сума, да видим как ще тръгне тази събираемост, ще има бюджет 2013 г. и тогава 
ще разглеждат суми за спортни дейности и общински имоти. Тогава ще преценим каква сума е 
необходима съобразно възможностите на общината и съобразно приходната част.  

Има ли други предложения? Няма. Предлагам да преминем към гласуване на 
предложението плюс допълнението, което направихме. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ               ЗА  

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      -   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                               

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            -    
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27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС, чл.21, ал.4 от Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Сандански 
прие  
 

РЕШЕНИЕ № 375 
от 29 ноември 2012 г. 

 
 
I. Общински съвет – Сандански отменя Решение № 70/02.03.2012 г. и Решение № 

112/29.03.2012 г. 
 

II. Приема цени на почасово отдаване под наем на Градския стадион в гр.Сандански с 
прилежащ терен 25 150 кв.м. и тренировъчно игрище с прилежащ терен 10 550 кв.м., 
съгласно АКТ за ПОС № 602/20.02.2011 г. както следва: 
 
1. За ползване от футболни клубове на футболното игрище – основен терен наемна цена 

300 лева/час без ДДС. 
2. За ползване на тренировъчно игрище наемна цена 150 лева/час без ДДС. 
 

III. В цените по т. II.1 и II.2 е включено и ползване на съблекалня. 
 

IV. Определените наемни цени в т. II.1 и II.2 важат за футболни клубове със седалище извън 
територията на община Сандански. 

 
V. За футболни клубове със седалище на територията на община Сандански да заплащат 

наемни цени за футболно игрище – основен терен и тренировъчно игрище по 1 лев/час без 
ДДС. 
 

VI. За ползване на тренировъчното игрище и помощното игрище за любителски футбол от 
жителите на община Сандански да се заплаща 30 лв/час без ДДС. 

 
VII. Възлага на Кмета на община Сандански да сключи договор за наем за възмездно ползване 

с желаещите да ползват терените.  
 
 
 

ПО Т.11 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.11 от дневния ред – Вх.№ 1152/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно обявяване на имот – публична общинска собственост, 
представляващ УПИ IX пл.№78 кв.13а целият с площ – 5600 кв.м. по плана на с.Левуново, 
община Сандански, в частна общинска собственост. Става въпрос за бившето училище в 
с.Левуново. Към настоящия момент тази сграда се руши. Вече няма статут на учебно заведение.  

Колеги, отношения по въпроса? Няма. 
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С явно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 376 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански променя предназначението на имот – общинска 

собственост, представляващ УПИ IX пл.№78, кв.13а целият с площ – 5600 кв.м., ведно със 
сграда със застроена площ 560 кв.м., състояща се от мазе и етаж, и външна тоалетна – 24 кв.м. 
по плана на с.Левуново, община Сандански, от публична в частна общинска собственост. 

 
 

 
ПО Т.12 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.12 от дневния ред – Вх.№ 1153/16.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно промяна характера на собствеността на имот № 015006 – публична 
общинска собственост. Това касае футболното игрище в с.Левуново. Имаше дискусии по този 
въпрос и на постоянните комисии. Има един протокол от специалисти от Общинска 
администрация, който дойде след комисиите. Направили проверка на стадиона и съблекалните. 
Установено е, че сградата там вече не съществува. Тя е рухнала и в тази връзка да бъде 
отписана от баланса на общината. Тя е със застроена площ 58 кв.м.  

 
Г-Н ПЕТЪР ДОДУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – какво става с футболния терен? 

следва неговата продажба ли? 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – към настоящия 

момент предложението е за промяна от публична в частна общинска собственост. 
 
Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНАТА – сигурен съм, че този имот не 

може да бъде ползван като терен. Статутът му е като на всяка една поляна. Освен това в 
с.Левуново няма футбол от 15 години.  

 
Г-Н ПЕТЪР ДОДУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – тези терени по селата могат да се 

обновят и да се ползват. Например някой хотел да го ползва.  
 
Г-Н ЖИВКО ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК -  в рамките на комисиите изразих 

становище, че тези села не са толкова далеч от града и ако някой реши да упражнява спортна 
дейност и му потрябва такова игрище няма да има кое да ползва, ако ние унищожим това в 
с.Левуново или в някое друг село. Статутът на този имот предопределя възможността ако сега 
не се ползва, то след време да се ползва. Държа да се запази статута „футболно игрище” 
независимо дали в момента се ползва или не.  

 
Г-Н МЛАДЕН ТИМЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНАТА – нека допълним към решението, 

че ако се достигне до някакво разпореждане за този имот, той да запази своето предназначение 
само и единствено за спортна дейност. Бих предложил на Общинския съвет да обследваме 
възможността всички терени в такива населени места, където съществуват като такива, да им 
бъде променен статута и да се търси начин, по който те да бъдат управлявани, но като спортни 
имоти от гледна точка на това, че ако някой реши да упражнява спортна дейност да има къде.  
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В с.Левуново е поляна. Концесионирането на един такъв обект е много сложна процедура. 
Отнема повече от 2 години, струва доста пари. По-добре е да махнем тежестта на публичния 
характер на собствеността и да потърсим инвеститор, който би могъл да вложи пари много 
бързо.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – други 

предложения за допълнение и изменение? Няма.       
 

С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 14, ПРОТИВ – 6, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
Г-Н СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – предлагам да се прегласува 

предложението. 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – да преминем към 
поименно гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ПРОТИВ         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ПРОТИВ 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ПРОТИВ 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ               ПРОТИВ  

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ПРОТИВ 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ПРОТИВ                                                                  
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26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ПРОТИВ   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 12, ПРОТИВ – 7, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.1 от 

НРПУРОИ, Общински съвет - Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 377 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански не дава съгласие за обявяване за частна общинска 

собственост, имот – публична общинска собственост, начин на трайно ползване – спортен 
терен, представляващ имот № 015006 в местността „Киселица”, землище на с.Левуново с 
ЕКАТТЕ 43243, община Сандански с площ от 26.655 дка, тъй като е престанал да има 
предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС. 
 
 
 

ПО Т.13 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.13 от дневния ред – Вх.№ 1159/19.11.2012 г. – Предложение от членовете на Постоянната 
комисия за децата, младежта, спорта и туризма относно отпускане на средства на Спортното 
училище за участие на детския отбор в областното първенство по футбол. Колегите предлагат 
да бъдат отпуснати 2 000 лв.  
 Имате ли други предложения? 
 

Г-Н ПЕТЪР ДОДУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – нашето предложение беше във 
връзка с това, че са отпуснати средства от общинския бюджет почти за всички спортни клубове 
на територията на община Сандански. От 2 години общината има Спортно училище, в което 
учат доста деца. От тази година те създадоха един отбор, който да участва в областните 
първенства по футбол за деца. За тях нямаше заделени средства от бюджета, а разходите не са 
малки – съдийски разходи, транспортни разходи и др.  

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – други 

предложения? Няма.  
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                                 ЗА    

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                          ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ              ЗА  

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                            ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ             ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ                  ЗА  

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ              ЗА   

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                -   
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9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                           ЗА     

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ             ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ               ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ               ЗА 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                               

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С поименно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 21, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.1 и чл.63, ал.1 от ЗФВС, Общински съвет – 
Сандански прие 

 
РЕШЕНИЕ № 378 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански дава съгласие за осигуряване на финансово подпомагане на 

детския отбор по футбол на Спортно училище – гр.Сандански в размер на 2 000 /две хиляди/ лв. 
 
 
 

ПО Т.14 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.14 от дневния ред – Вх.№ 1163/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Ризов – общински 
съветник, относно ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, 
общ.Сандански. Г-н Ризов внася предложение всяка политическа партия, коалиция и независим 
кандидат при поискване до Председателя и до Кмета на общината да им се даде такава 
възможност.  
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Г-Н ЗВЕЗДАН ГАЦЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – има ли такава практика по други 

общини? Голяма част от политическите организации имат клубове, имат възможност къде да 
водят своята дейност. 

 
Г-Н АНДОН РИЗОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – в мотивите на моето искане съм 

посочил, че има такава практика в Петрич, Гоце Делчев, Струмяни, Кресна, Симитли, 
Благоевград. Съгласно писмото за провеждане на референдума общината е задължена при 
поискване да предоставя безвъзмездно не само тази Зала, но и други общински зали.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, има ли 
други въпроси? Няма.  
 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                                 ЗА    

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                          ЗА  

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ              ЗА  

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                            ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ             ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ                  ЗА  

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ              ЗА   

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                           ЗА     

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ             ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ               ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ               ЗА 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   
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28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
На основание Правилника за работа на Общински съвет – Сандански, гл.IX, чл.84, ал.1 и 

във връзка с гл. I, чл.5, ал.1, т.7, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 379 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Всяка политическа партия, коалиция и независим кандидат, представени в Общински 

съвет – Сандански могат да поискат със заявление до Председателя на Общински съвет и 
Кмета на община Сандански, чрез своите упълномощени представители и да им бъде 
предоставена при възможност за ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, 
гр.Сандански, община Сандански. 

2. Упълномощава Кмета на община Сандански да издава съответните разрешения за 
ползване на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, община Сандански. 

3. Ползването на „Заседателна зала” на бул.”Свобода” 14, гр.Сандански, община Сандански 
може да бъде: 
 безвъзмездно – за случаите, посочени в ЗМСМА и Избирателния кодекс; за срещи на 

общински съветници с избиратели; за организирани приемни на депутати от НС; за 
мероприятия, организирани от Общинската администрация на община Сандански; 

 възмездно – 10 лв/час при всички други случай. 
4. Ползвателят носи имуществена отговорност за ползването на общинското имущество. 

 
 
 

ПО Т.15 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.15 от дневния ред – Вх.№ 1165/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба 
/Приложение №5/  в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Сандански през 2012 г. Този имот е за с.Лебница. Представени са скица - 
проект, има удостоверение, че няма реституционни претенции, има и акт за общинска 
собственост и поради това не виждам пречка този имот да бъде допълнен в списъка. 

Има ли въпроси? Няма.      
            

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 
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10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ               ЗА 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА                  

С поименно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинска 

собственост, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 380 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Да бъде допълнен списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, 

неразделна част от приетата с решение № 30/26.01.2012 г. на Общински съвет – Сандански, 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Сандански през 2012 г., със следния имот:  
 

 
№ 
по 
ред 

 
ИМОТ 

Акт 
за общинска 
собственост 

1 2 3 

 
Имот № 000090 в землището на село Лебница с площ 0,764 
дка, начина на трайно ползване:лозе 

№ 896/2012 г. 
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ПО Т.16 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.16 от дневния ред – Вх.№ 1171/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба 
/Приложение №5/  в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Сандански през 2012 г. Тук са три имота – един в с.Зорница, един в 
с.Хотово и един в с.Враня. Представени са скици- проекти, удостоверения за трите имота, че 
няма реституционни претенции. 

Има ли въпроси? Няма.      
                           

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                               

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   
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С поименно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинска 

собственост, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 381 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Да бъде допълнен списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, 

неразделна част от приетата с решение № 30/26.01.2012 г. на Общински съвет – Сандански, 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Сандански през 2012 г., със следния имот:  

 
 
№ 
по 
ред 

 
ИМОТ 

Акт 
за общинска 
собственост 

1 2 3 

1 
Ливада имот № 016004 в землището на село Зорница с площ 
1.690 дка 

№ 992/2012 г. 

2 
Ливада имот № 000344 в землището на село Хотово с площ 
17.251 дка 

№ 993/2012 г. 

3 
Ливада имот № 156016 в землището на село Враня с площ 
6.808 дка 

№994/2012 г. 

 
 
 

ПО Т.17 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.17 от дневния ред – Вх.№ 1175/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба 
/Приложение №5/  в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Сандански през 2012 г. Това са два имота в с.Джигурово. Представени са 
всички необходими документи и няма пречка Общински съвет да го допълни в програмата. 
 Има ли въпроси? Няма.     

        
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 
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11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                ЗА 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА                      

С поименно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинска 
собственост, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 382 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Да бъде допълнен списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение №5/, 

неразделна част от приетата с решение № 30/26.01.2012 г. на Общински съвет – Сандански, 
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Сандански през 2012 г., със следния имот:  
 

 
№ 
по 
ред 

 
ИМОТ 

Акт 
за общинска 
собственост 

1 2 3 

1 
Нива имот № 041010 в землището на село Джигурово с 
площ 2.682 дка 

№ 989/2012 г. 

2 
Нива имот № 041033 в землището на село Джигурово с 
площ 8.700 дка 

№ 990/2012 г. 
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ПО Т.18 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.17 от дневния ред – Вх.№ 1170/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно промяна начина на трайно ползване на част от имот № 000262 в 
землището на с.Лиляново от пасище мера в ливада общинска частна собственост в м.”Горна 
Речица” и промяна начина на трайно ползване на част от имот № 65334.1.371 в землището на 
гр.Сандански от пасище мера в Други изоставени орни земи и промяна начина на трайно 
ползване на част от имот № 65334.1.371 от пасище мера в дере общинска частна собственост в 
м.”Речичка река”. Това са два имота – единият в с.Лиляново, а другият – в гр.Сандански.  

 
Г-Н ВЕСЕЛИН СМИЛКОВ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – става въпрос за един 

животновъд, който иска в това дере да си направи навес и там да събира сеното. То за друго не 
става.  
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – други отношения 
по въпроса? Няма.   

          
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 - 

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА  
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24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
На основание чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, Общински съвет – Сандански прие 
 

РЕШЕНИЕ № 383 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански дава съгласие за част от имот № 000262 в землището на 

с.Лиляново да се промени начина на трайно ползване от пасище мера в ливада общинска частна 
собственост в м.”Горна Речица” и промяна начина на трайно ползване на част от имот № 
65334.1.371 в землището на гр.Сандански от пасище мера в Други изоставени орни земи и 
промяна начина на трайно ползване на част от имот № 65334.1.371 от пасище мера в дере 
общинска частна собственост в м.”Речичка река” като промяната се отрази КВС. 
 
 
 

ПО Т.19 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.19 от дневния ред – Вх.№ 1174/21.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
имот № 015012 в землището на с.Лиляново, община Сандански. Имотът е 1.646 дка в 
м.”Мечкарката”. Първоначалната тръжна цена за продажба е 2 000 лв. Материалът е разглеждан 
в съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма.  
 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                  ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                -   

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 
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12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             -       

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА    

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  

 
РЕШЕНИЕ № 384 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ ливада с площ 1.646 дка /един дка шестстотин четиридесет и шест кв.м/, 
осма категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот № 015012 /нула, петнадесет, 
нула, дванадесет/ в местност „Мечкарката”, землище на с.Лиляново с ЕККАТЕ 43699, 
община Сандански, област Благоевград. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, № 015012  в 
местност „Мечкарката”, землище на с.Лиляново, община Сандански, област Благоевград с 
площ 1.646 дка, осма категория и начин на трайно ползване: ливада в размер на 2 000 /две 
хиляди/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 
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ПО Т.20 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.20 от дневния ред – Вх.№ 1047/17.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община 
Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 280, 
77 кв.м. в м.”Бански път”, землище на с.Поленица. Става въпрос за имот – частна общинска 
собственост. Изготвена е пазарна оценка в размер на 3 925 лв. Тази пазарна оценка бе върната 
на миналата сесия, защото според комисията бе малка. На председателския съвет бе 
предложено тази пазарна оценка да бъде завишена 3 пъти и да стане 12 хил.лв.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. Подлагам на гласуване първо оценката на 
оценителя, а именно 3 925 лв. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ПРОТИВ     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -     

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               -   

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             -  

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             -  

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ПРОТИВ                                                                 

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
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29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 1, ПРОТИВ – 2, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 18, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – подлагам на 

гласуване оценката на комисията, а именно 12 хил. лв. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    ПРОТИВ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА    

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА  

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -     

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               -   

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             -  

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             -  

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА  

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 1, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
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Г-Н АСПАРУХ КОСТАДИНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – след като има оценител, 
който е дал оценка от 3 925 лв., как така Комисията е решила да я направи 12 хил.лв. 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – това, което се 
коментираше в Комисията е, че имотът се намира в атрактивна местност и цената са други.  
 

Г-Н АСПАРУХ КОСТАДИНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – предлагам цената на 
горепосочевия имот да бъде завишена двойно и да стане 8 хил.лв. 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – подлагам на 

гласуване даденото предложение. 
 

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 12, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9, предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.8, ал.1 и чл.41, ал.2 и чл.38, ал.3 от Закона за общинската собственост и 

чл.75, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 385 
от 29 ноември 2012 г. 

 
 Общински съвет – Сандански приема пазарна оценка за 280, 77 кв.м. от УПИ I - I – 
001021, 001013, 001014, 415, 001008, 001021, 001015 целият с площ от 21 596,00 кв.м. в 
местността „Бански път” землище на с.Поленица изготвена от лицензиран оценител, в размер 
на 12 000 /дванадесет хиляди/ лв. 
 
 
 

ПО Т.21 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.21 от дневния ред – Вх.№ 1167/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
имот № 000975 в землището на с.Любовка, община Сандански. Имотът е с площ 3 дка. 
Пазарната оценка е 3 370 лв. Материалът е разглеждан в съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма.  
 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -     

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               -   

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 
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12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             -  

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             -  

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ЗА  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА    

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА  

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

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

общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 386 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ нива с площ 3.000 /три/ дка, десета категория, съставляваща неурегулиран 
поземлен имот № 000975 /три нули деветстотин седемдесет и пет/ в местност „Льотов 
рид”, землище на с.Любовка с ЕККАТЕ 44639, община Сандански, област Благоевград. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, № 000975  в 
местност „Льотов рид”, землище на с.Любовка, община Сандански, област Благоевград с 
площ 3.000 дка, десета категория и начин на трайно ползване: нива в размер на 3 370 /три 
хиляди триста и седемдесет/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 
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ПО Т.22 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.22 от дневния ред – Вх.№ 1166/20.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
имот № 011034 в землището на с.Ново Делчево, община Сандански. Това е нива с площ 14.208 
дка в м.”Ханище”. Първоначалната тръжна цена е 16 370 лв. Материалът е разглеждан в 
съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА   

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                            

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 
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С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 387 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ нива с площ 14.208 дка /четиринадесет дка двеста и осем кв.м/, четвърта 
категория, съставляваща неурегулиран поземлен имот № 011034 /нула, единадесет, нула, 
тридесет и четири/ в местност „Ханище”, землище на с.Ново Делчево с ЕККАТЕ 52074, 
община Сандански, област Благоевград. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, № 011034 в 
местност „Ханище”, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград 
с площ 14.208 дка, четвърта категория и начин на трайно ползване: нива в размер на 
16 370 /шестнадесет хиляди триста и седемдесет/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 

 
 
 

ПО Т.23 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.23 от дневния ред – Вх.№ 1137/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
УПИ II, кв.13 по плана на с.Горно Спанчево, община Сандански и построената в него сграда. 
Тук е урегулиран поземлен имот с площ 925 кв.м. Пазарната оценка е 3 615 лв. Материалът е 
разглеждан в съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА   
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13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ЗА                                                                            

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА                        

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

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

общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 388 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ II /урегулиран поземлен имот две/, кв.13 /тринадесет/ по плана на 
с.Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград, целият с площ 925 
/деветстотин двадесет и пет/ кв.м. и граници на имота: север – улица, изток – улица, запад 
– УПИ I и юг – улица, ведно с построената в него сграда на един етаж със застроена площ 
160 кв.м. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ II, кв.13 по плана на с.Горно Спанчево, община Сандански с площ 
925 кв.м. и построената в него сграда на един етаж със застроена площ 160 кв.м. в размер 
на 3 516 /три хиляди петстотин и шестнадесет/ лв, в т.ч. за земята – 3 496 /три хиляди 
четиристотин деветдесет и шест/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 
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ПО Т.24 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.24 от дневния ред – Вх.№ 1136/13.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
УПИ VI, кв.14 по плана на с.Хърсово, община Сандански и построената в него сграда. Имот с 
площ  470 кв.м. Пазарната оценка е 4 173 лв. Материалът е разглеждан в съответните комисии и 
е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -        

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА    

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА    

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА    

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   
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С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 389 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VI /урегулиран поземлен имот шест/, кв.14 /четиринадесет/ по плана 
на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, целият с площ 470 /четиристотин и 
седемдесет/ кв.м. и граници на имота: север – УПИ II, изток – V, запад – улица и юг – 
улица, ведно с построената в него сграда на два етажа със застроена площ 120 кв.м. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ VI, кв.14 по плана на с.Хърсово, община Сандански с площ 470 кв.м. 
и построената в него сграда на два етажа със застроена площ 120 кв.м. в размер на 8 201 
/осем хиляди двеста и един/ лв, в т.ч. за земята – 4 028 /четири хиляди двадесет и осем/ лв. 
и за сградата – 4 173 /четири хиляди  сто седемдесет и три/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 

 
 
 

ПО Т.25 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.25 от дневния ред – Вх.№ 1071/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
ПИ 318 в с.Малък Цалим, община Сандански. Площта е 276 кв.м. Пазарната оценка е 1 639 лв.  
Материалът е разглеждан в съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    ПРОТИВ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                  ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ПРОТИВ       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВСТАНОЕВ                  ЗА 
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13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ПРОТИВ 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ЗА  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА  

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА              ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА  

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА  

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 3, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

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

общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 390 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот № 318 /триста и осемнадесет/ по действащия план на 
с.Малък Цалим, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № АБ-
56/30.07.2012 г., незастроен с площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м. и граници: север 
– ПИ 53, изток – ПИ 55, юг – улица, запад – ПИ 54. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, ПИ № 318 по 
действащия план на с.Малък Цалим, община Сандански с площ 276 кв.м. в размер на 
1 639 /хиляда шестстотин тридесет и девет/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 
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ПО Т.26 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.26 от дневния ред – Вх.№ 1070/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
земеделски имот 65334.150.30 в землището на гр.Сандански, област Благоевград. Имотът се 
намира в м.”Чинар куши” и е с площ 773 кв.м. Пазарната оценка е 29 432 лв. Материалът е 
разглеждан в съответните комисии и е одобрен.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА  

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА         -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      ЗА   

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ЗА   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА    

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ЗА     

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА            ЗА                                                                               

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА     

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                    ЗА    

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                            -     

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                           ЗА   
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С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

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

общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 391 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ земеделска земя с идентификатор 65334.150.30 /шестдесет и пет хиляди 
триста тридесет и четири, точка, сто и петдесет, точка, тридесет/ в местността „Чинар 
куши”, землище на град Сандански, област Благоевград с площ 773 /седемстотин 
седемдесет и три/ кв.м. и  начин на трайно ползване: нива. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ земеделска земя с идентификатор 65334.150.30 в местността „Чинар 
куши”, землище на град Сандански, област Благоевград в размер на 29 432 /двадесет и 
девет хиляди четиристотин тридесет и два/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 
 
 
 

ПО Т.27 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.27 от дневния ред – Вх.№ 1064/22.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
земеделски имот №000550 в землището на с.Лиляново. Това е земеделска земя с площ 66, 778 
дка в м.”Полатица”. Пазарната оценка е 125 824 лв. Материалът е разглеждан в съответните 
комисии.  

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ПРОТИВ   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА       

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 -  

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               -  

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                           ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ                - 
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14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ              - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ              - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                 - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                  -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА            -     

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                    ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ       ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                  ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                              ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                         ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА               ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                       ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                               ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              ЗА 

С поименно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 1, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 

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

общинската собственост, чл.59, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 392 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, 

представляващ земеделска земя имот № 000550 /три нули, петстотин и петдесет/ в 
местността „Полатица”, землище на с.Лиляново с ЕКАТТЕ 43699, община Сандански, 
област Благоевград с площ 66,778 дка /шестдесет и шест дка седемстотин седемдесет и 
осем кв.м/, осма категория и начин на трайно ползване: др.селскост.т. 

2. Приема пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ земеделска земя имот № 000550 в местността „Полатица”, землище на 
с.Лиляново, община Сандански с площ 66,778 дка в размер на 125 824 /сто двадесет и пет 
хиляди осемстотин двадесет и четири/ лв. 

3. Възлага на кмета на община Сандански да проведе търга и да сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия. 

 
 
 

ПО Т.28 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.28 от дневния ред – Вх.№ 1108/02.11.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община 
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Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 
УПИ I, кв.42 по плана на с.Склаве. Това е приемане на оценка на реализирано право на строеж – 
482 кв.м. Пазарната оценка е 4 132 лв.  

Имате ли въпроси и отношения? Няма. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     - 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА              ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                 

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              - 

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 
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На основание чл.8, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.3, и 
чл.60, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет – Сандански прие  

 
РЕШЕНИЕ № 393 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански приема пазарна оценка за УПИ I целият с площ от 482,00 

кв.м. в кв.42 по плана на с.Склаве от независим лицензиран оценител в размер на 4 132 /четири 
хиляди сто тридесет и два/ лв.  

 
 
 

ПО Т.29 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.29 от дневния ред – Вх.№ 1080/25.10.2012 г. – Писмо от Андон Тотев – Кмет на община 
Сандански, относно приемане на оценка на недвижим имот частна общинска собственост – 
УПИ XVI, кв.5 по плана на с.Дамяница. Имотът е с площ 500 кв.м. и пазарната оценка е  4 600 
лв.  Имате ли въпроси и отношения? Няма. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА 

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                              - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА   

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА 

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ЗА 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА 
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23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ЗА 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА              ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА  

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              -   

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.8, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.3, и 
чл.60, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 394 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански приема пазарна оценка за УПИ XVI целият с площ от 500,00 

кв.м. в кв.5 по плана на с.Дамяница от независим лицензиран оценител в размер на 4 600 /четири 
хиляди и шестстотин/ лв.  

 
 
 

ПО Т.30 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.30 от дневния ред – Вх.№ 1147/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Стефан Костадинов Стаменов. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Налице са всички предоспоставки за предоставяне на 
земеделски земи – ОПФ на основание §27, ал.2 от ЗИД на ЗСПЗЗ .Колеги, имате ли мнения и 
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА 
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13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                        - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА              ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                 

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА 

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                              - 

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 16, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ , Общински 
съвет - Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 395 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – град Сандански за възстановяване на 

собственост на  наследниците на Стефан Костадинов Стаменов следния имот: 
 

1.1. Имот № 000156, в землището на село Лебница , в местността „Гумнището”, в размер 
на 1.263 дка. 

 
 
 

ПО Т.31 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.31 от дневния ред – Вх.№ 691/18.06.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Димитър Иванов Филчев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   
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3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    ЗА    

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                  ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ        ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ         ЗА       

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ               ЗА  

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                            ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪРЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -          

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -    

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                             ЗА  

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                  

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА  

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА     

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             -          

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 396 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Димитър Иванов Филчев следния имот: 
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1.1. Имот № 082014 в землището на село Плоски, в местността „Потоко”, в размер на 
5.460 дка. 

 
 
 

ПО Т.32 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.32 от дневния ред – Вх.№ 1144/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Манастир Рождество 
Богородично с.Рожен. Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и 
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване.  

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -  

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 - 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      -  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА  
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28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             - 

С поименно гласуване от 15 гласували общински съветници,  ЗА – 15, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА.  

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 397 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Манастир Рождество Богородично с.Рожен следните 
имоти: 
 

1.1. Имот № 000511 в землището на село Виногради, в местността „До воденицата”, в 
размер на 6,336 дка. 

 
1.2. Имот № 000582 в землището на село Виногради, в местността „До воденицата”, в 

размер на 58,348 дка. 
 
 

 
ПО Т.33 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.33 от дневния ред – Вх.№ 1143/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на църковно наст.Храм „Свети 
Николай”, с.Черешница. Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и 
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     - 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА    

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 
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15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -      

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      -  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            - 

С поименно гласуване от 17 гласували общински съветници,  ЗА – 16, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 398 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на църковно настоятелство Храм Свети Николай, 
с.Черешница следните имоти: 
 

1.2. Имот № 061005 в землището на с.Черешница, в местността „Буковец”, в размер на 
4,371 дка; 
 

1.3. Имот № 000239 в землището на с.Черешница, в местността „Св.Богородица”, в 
размер на 2,209 дка; 

 
1.4. Имот № 000183 в землището на с.Черешница, в местността „Кантона”, в размер на 

8,034 дка. 
 
 

 
ПО Т.34 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.34 от дневния ред – Вх.№ 1142/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Храм „Света Петка”, с.Хотово. 
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Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА 

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -   

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      -  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА   

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА 

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 399 
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от 29 ноември 2012 г. 
 

1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 
собственост на наследниците на Храм Света Петка с.Хотово следния имот: 
 

1.1. Имот № 021019 в землището на с.Хотово, в местността „Смоквата”, в размер на 
2,500 дка; 
 

 
 

ПО Т.35 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.35 от дневния ред – Вх.№ 1141/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Костадинов Пангев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     -   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 
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24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА   

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 400 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 
собственост на наследниците на Костадин Костадинов Пангев следните имоти: 
 

1.1. Имот № 000669 в землището на с.Рожен, в местността „Мирковица”, в размер на 
1,005 дка; 
 

1.2. Имот № 000673 в землището на с.Рожен, в местността „Попов андък” в размер на 
3,241 дка. 

 
 
 

ПО Т.36 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.36 от дневния ред – Вх.№ 1140/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Атанас Стоянов Панчев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  
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12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     -   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА                                

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 401 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Атанас Стоянов Панчев следния имот: 
 

1.1. Имот № 000887 в землището на с.Любовище, в местността „Валошките”, в размер 
на 4,311 дка; 

 
 
 
 

ПО Т.37 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.37 от дневния ред – Вх.№ 1139/14.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Костадинов Пазвански. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 
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1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     -   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА                                 

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 402 
от 29 ноември 2012 г. 
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1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 
собственост на наследниците на Георги Костадинов Пазвански следния имот: 
 

1.1. Имот № 000670 в землището на с.Малък Цалим, в местността „Ридо”, в размер на 
0,688 дка; 

 
 
 

ПО Т.38 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.38 от дневния ред – Вх.№ 1069/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Георгиев Апов. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     -   

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             
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26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА                                 

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 403 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Георги Георгиев Апов следния имот: 
 

1.1. Имот № 058048 в землището на с.Ковачево, в местността „Тьов път”, в размер на 
6,641 дка; 

 
 
 

ПО Т.39 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.39 от дневния ред – Вх.№ 1068/23.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Илия Николов Илиев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 
 

1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 
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16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       -    

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              -   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА                                 

С поименно гласуване от 18 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 404 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Илия Николов Илиев следния имот: 
 

1.1. Имот № 058049 в землището на с.Ковачево, в местността „Тьов път”, в размер на 
1,950 дка; 

 
 
 

ПО Т.40 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.40 от дневния ред – Вх.№ 934/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Манастир „Рождество 
Богородично”. Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и 
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        
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6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА   

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА 

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА 

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА 

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              -   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА                                 

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 16, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 405 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Манастир „Рождество Богородично” следните имоти: 
1.1. Имот № 000620 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 

31,759 дка; 
1.2. Имот № 000668 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 

1,934 дка; 
1.3. Имот № 000667 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 

5,889 дка; 
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1.4. Имот № 000139 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 
9,315 дка; 

1.5. Имот № 000140 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 
4,753 дка; 

1.6. Имот № 000633 в землището на с.Рожен, в местността „Манастиро”, в размер на 
8,236 дка; 

1.7. Имот № 000577 в землището на с.Рожен, в местността „Паризово”, в размер на 
4,977 дка; 

1.8. Имот № 000479 в землището на с.Рожен, в местността „Паризово”, в размер на 
2,329 дка; 

1.9. Имот № 000163 в землището на с.Рожен, в местността „Паризово”, в размер на 
2,884 дка; 

1.10. Имот № 000146 в землището на с.Рожен, в местността „Паризово”, в размер на 
10,362 дка; 

1.11. Имот № 000615 в землището на с.Рожен, в местността „Свети Илия”, в размер на 
3,907 дка; 

1.12. Имот № 000617 в землището на с.Рожен, в местността „Свети Илия”, в размер на 
1,449 дка; 

1.13. Имот № 000025 в землището на с.Рожен, в местността „Бахчата”, в размер на 
58.949 дка; 

1.14. Имот № 000129 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
5.131 дка; 

1.15. Имот № 000132 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
3.522 дка; 

1.16. Имот № 000578 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
1.781 дка; 

1.17. Имот № 000581 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
39.106 дка; 

1.18. Имот № 000663 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
0.373 дка; 

1.19. Имот № 000665 в землището на с.Рожен, в местността „Валозите”, в размер на 
4.746 дка; 

1.20. Имот № 000588 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 12.706 
дка; 

1.21. Имот № 000596 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 8.917 
дка; 

1.22. Имот № 000598 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 3.026 
дка; 

1.23. Имот № 000536 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 1.893 
дка; 

1.24. Имот № 000534 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 1.034 
дка; 

1.25. Имот № 000515 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 0.474 
дка; 

1.26. Имот № 000211 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 4.467 
дка; 

1.27. Имот № 000209 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 0.949 
дка; 

1.28. Имот № 000196 в землището на с.Рожен, в местността „Валого”, в размер на 4.165 
дка; 

1.29. Имот № 000330 в землището на с.Рожен, в местността „Мечито”, в размер на 1.677 
дка; 

1.30. Имот № 000326 в землището на с.Рожен, в местността „Мечито”, в размер на 1.709 
дка; 
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1.31. Имот № 000524 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
19.862 дка; 

1.32. Имот № 000319 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
1.983 дка; 

1.33. Имот № 000314 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
6.694 дка; 

1.34. Имот № 000313 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
11.090 дка; 

1.35. Имот № 000312 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
7.635 дка; 

1.36. Имот № 000311 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
1.327 дка; 

1.37. Имот № 000309 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
25.918 дка; 

1.38. Имот № 000308 в землището на с.Рожен, в местността „Дончов андък”, в размер на 
5.765 дка; 

1.39. Имот № 000320 в землището на с.Рожен, в местността „Бахчата”, в размер на 4.670 
дка; 

1.40. Имот № 000526 в землището на с.Рожен, в местността „Бахчата”, в размер 39.086 
дка; 

1.41. Имот № 000527 в землището на с.Рожен, в местността „Дългото нерезе”, в размер 
на 2.482 дка; 

1.42. Имот № 000526 в землището на с.Рожен, в местността „Дългото нерезе”, в размер 
на 1.790 дка; 

1.43. Имот № 000377 в землището на с.Рожен, в местността „Дългото нерезе”, в размер 
на 2.551 дка; 

1.44. Имот № 000383 в землището на с.Рожен, в местността „Падарката”, в размер на 
9.031 дка; 

1.45. Имот № 000381 в землището на с.Рожен, в местността „Падарката”, в размер на 
2.321 дка; 

1.46. Имот № 000365 в землището на с.Рожен, в местността „Падарката”, в размер на 
19.761 дка; 

1.47. Имот № 000565 в землището на с.Рожен, в местността „Ключ”, в размер на 4.428 
дка; 

1.48. Имот № 000563 в землището на с.Рожен, в местността „Ключ”, в размер на 6.240 
дка; 

1.49. Имот № 000562 в землището на с.Рожен, в местността „Ключ”, в размер на 2.008 
дка; 

1.50. Имот № 000362 в землището на с.Рожен, в местността „Ключ”, в размер на 9.716 
дка; 

1.51. Имот № 000370 в землището на с.Рожен, в местността „Попов андък”, в размер на 
2.489 дка; 

1.52. Имот № 000372 в землището на с.Рожен, в местността „Рестителсвото”, в размер на 
9.319 дка; 

1.53. Имот № 000565 в землището на с.Рожен, в местността „Калугера”, в размер на 
10.754 дка; 

1.54. Имот № 000602 в землището на с.Рожен, в местността „Циценков”, в размер на 
12.357 дка; 

1.55. Имот № 000604 в землището на с.Рожен, в местността „Калинов рид”, в размер на 
6.304 дка; 

1.56. Имот № 000475 в землището на с.Рожен, в местността „Циценков”, в размер на 
3.509 дка 

1.57. Имот № 000397 в землището на с.Рожен, в местността „Циценков”, в размер на 
23.509 дка; 
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1.58. Имот № 000394 в землището на с.Рожен, в местността „Циценков”, в размер на 
5.187 дка; 

1.59. Имот № 000474 в землището на с.Рожен, в местността „Дибен андък”, в размер на 
9.133 дка; 

1.60. Имот № 000489 в землището на с.Рожен, в местността „Дибен андък”, в размер на 
9.762 дка; 

1.61. Имот № 000517 в землището на с.Рожен, в местността „Бахчата”, в размер на 
118.199 дка; 

1.62. Имот № 000047 в землището на с.Рожен, в местността „Петрова черква”, в размер 
на 185.459 дка; 

1.63. Имот № 000054 в землището на с.Рожен, в местността „Петрова черква”, в размер 
на 163.987 дка; 

1.64. Имот № 000055 в землището на с.Рожен, в местността „Петрова черква”, в размер 
на 22.991 дка; 

1.65. Имот № 000056 в землището на с.Рожен, в местността „Петрова черква”, в размер 
на 15.861 дка; 

 
 
 

ПО Т.41 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.41 от дневния ред – Вх.№ 933/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Ангел Янков Димчев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                                - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  
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18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                             

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              -   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА  

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 406 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Ангел Янков Димчев следните имоти: 
 

1.1. Имот № 017018 в землището на с.Плоски, в местността „Дангаловец”, в размер на 
3,000 дка; 

1.2. Имот № 065054 в землището на с.Плоски, в местността „Курилото”, в размер на 
6,500 дка. 

 
 
 

ПО Т.42 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.42 от дневния ред – Вх.№ 931/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Георги Христов Стоянов. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     -   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         
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6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                                - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА           -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       -  

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              -   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА                                

С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 407 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Георги Христов Стоянов следния имот: 
 

1.1. Имот № 035036 в землището на с.Лозеница, в местността „Кулата”, в размер на 
5,537 дка; 
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ПО Т.43 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.43 от дневния ред – Вх.№ 929/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Иван Савов Донков. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ    -  

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА  

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      - 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            -   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                  

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                     ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                             ЗА      

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА 
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С поименно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 15, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  

 
РЕШЕНИЕ № 408 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Иван Савов Донков следния имот: 
 

1.1. Имот № 009008 в землището на с.Джигурово, в местността „Лешката”, в размер на 
3,121 дка; 

 
 

ПО Т.44 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.44 от дневния ред – Вх.№ 928/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Митра Атанасова Ризова. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     - 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА  
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20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      -   

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА 

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 409 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Митра Атанасова Ризова следните имоти: 
 

1.1. Имот № 006081 в землището на с.Лиляново, в местността „Орманчето”, в размер на 
0,999 дка; 
 

1.2. Имот № 011013 в землището на с.Лиляново, в местността „Кюрнорещ”, в размер на 
1,559 дка. 

 
 
 

ПО Т.45 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.45 от дневния ред – Вх.№ 927/17.09.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Костадин Георгиев Чочев. 
Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? Няма. 
Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     - 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 
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8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      -   

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                                                  

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА     

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА                               

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 17, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 
– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 410 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Костадин Георгиев Чочев следния имот: 
 

1.1. Имот № 000978 в землището на с.Любовка, в местността „Краколеница”, в размер 
на 0,387 дка; 

 
 

 
ПО Т.46 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.46 от дневния ред – Вх.№ 589/18.05.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
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община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на 
собствеността от Общинска служба земеделие на наследници на Велика Костадинова 
Джалкова. Материалът е разглеждан по комисиите. Колеги, имате ли мнения и предложения? 
Няма. Преминаваме към гласуване. 

 
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     - 

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА        

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА     

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                               - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ              ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ             - 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          -       

19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                  ЗА  

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                      -   

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                ЗА   

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              ЗА   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                             ЗА 

С поименно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 18, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
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РЕШЕНИЕ № 411 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Велика Костадинова Джалкова следния имот: 
 

1.1. Имот № 006044 в землището на с.Струма, в местността „Средоко”, в размер на 
6,753 дка; 

 
 
 

ПО Т.47 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.47 от дневния ред – Вх.№ 776/16.07.2012 г.– Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно ПУП – Парцеларен план за сградни отклонения за „Водопровод” и 
„Кабел НН” до поземлен имот №120010 в местността „Гробето”, с. Лешница, общ. Сандански. 
Този парцеларен план бе разглеждан и на предишните комисии, но бе върнат за 
доокомплектоване. Всичко липсващо беше представено.  

Имате ли отношения по въпроса? Няма.  
 
С явно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 412 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански одобрява ПУП – Парцеларен план за сградни отклонения на: 
1. Трасе на „водопровод” до ПИ 120010 в м.„Гробето”, землище на с.Лешница, община 

Сандански през поземлени имоти: улична регулация с о.т. 62 – 61 по плана на с.Лешница; 
№ 000188 и № 120033, м. „Лиманковец” – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ползвател община 
Сандански; № 120010, м.”Гробето” – частна собственост на „Диемотранс” ЕООД. 

2. Трасе на „кабел НН” до ПИ 120010 в м. „Гробето”, землище на с.Лешница, община 
Сандански през поземлени имоти: № 000188 и № 120033, м. „Лиманковец” – земи по чл.19 
от ЗСПЗЗ,  ползвател община Сандански; № 120010, м.”Гробето” – частна собственост на 
„Диемотранс” ЕООД. 

 
На основание: чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от 

обнародването в Държавен вестник чрез община Сандански пред Административен съд-
Благоевград. 

 
 
 

ПО Т.48 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.48 от дневния ред – Вх.№ 1009/10.10.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно ПУП – Парцеларен план за „Проектно трасе на водопровод и 
електропровод 20 kV” до поземлен имот № 028001 в м.”Агов подслон”, землището на с.Склаве, 
общ. Сандански. Този парцеларен план бе разглеждан и на предишните комисии, но бе върнат за 
доокомплектоване. Всичко липсващо беше представено.  
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Имате ли отношения по въпроса? Няма.  
 
С явно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 413 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански одобрява ПУП – Парцеларен план за проектно трасе на 

водопровод и електропровод 20кV за поземлен имот /ПИ/ 028001 в местността „Агов подслон”, 
землището на с.Склаве, община Сандански.  

Трасето на електропровода започва от съществуващ електропровод 20 кV, преминава през 
западния край на имота, на който ще се постави нов стълб и през имота на инвеститора достига 
до местоположението на нов трафопост в ПИ 028001 в местността „Агов подслон”, землището на 
с.Склаве, община Сандански. 

Трасето на водопровода започва от съществуващия водопровод Е200, пресичащ имот № 
000149 – полски път на община Сандански, продължава по него и преминава през поземлен имот 
№0710034 – дере, м.”Андъка”, землище на с.Склаве, община Сандански; № 000175 – път IV клас 
на община Сандански и достига до ПИ 028001 в местността „Агов подслон”, землище на 
с.Склаве, община Сандански 

 
На основание: чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок 

от обнародването в Държавен вестник чрез община Сандански пред Административен съд-
Благоевград. 

 
 

 
ПО Т.49 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.49 от дневния ред – Вх.№ 1164/20.11.2012 г. – Заявление от Розалин Андонов Хаджиев – 
управител на „Привилидж Сандански” ЕООД относно предварително съгласие за Парцеларен 
план – ПУП на кабелен ел.провод 20 kV по чл.110, ал.1, т.5 и чл.59, ал.1 за имот № 000319 в 
землище на с.Поленица ЕКТТЕ 57176, общ.Сандански. Съобразно Закона за опазване на 
земеделските земи вече се е необходимо и предварително съгласие.  

Имате ли отношения по въпроса? Няма. 
 
С явно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39 от Закона за опазване на земеделски земи, 

Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 414 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански дава предварително съгласие за изработване на ПУП – 

парцеларен план за трасе на електропровод 20 кV за захранване на имот № 000319 в 
местността „Друма”, землище на с.Поленица. 

2. Определя срок на валидност 2 години. 
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ПО Т.50 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.50 от дневния ред – Вх.№ 996/05.10.2012 г.– Писмо от „Пътпроект” ЕООД, гр. София, 
относно преглед и съгласуване на ПСД – АМ „Струма”, Лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 
до км 438+500. Свързано е със съгласуване на селскостопански път в землището на с.Левуново. 
Този проек бе разглеждан и на миналите комисии. Става въпрос за един селскостопански път, 
който ще минава под бъдещата магистрала.  

               
Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - там са необходими отчуждителни 

процедури. Общината ли ще ги прави или държавата? 
 
Г-ЖА ДИМИТРИНА ПОПОВА – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – държавата ще ги 

прави. Това си е част от магистралата. 
     
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, други 

въпроси? Няма.  
  
С явно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 20, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 415 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански  съгласува технически проект, част – Пътна, за обект: АМ 

„СТРУМА” ЛОТ 4 Сандански – Кулата от км 423+500 до км 438+500, подобект: селскостопански 
път при км 426+747. 
 
 
 

ПО Т.51 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.51 от дневния ред – Вх.№ 788/18.07.2012г. – Заявление от Валентина Крумова Тонева от 
гр. Сандански, относно одобрение на проект за терен №35-ПОС, от схемата за разполагане на 
ВТО. Тя е участвала и спечелила търг, организиран от община Сандански, за поставяне на 
павилион за цветя.  

Имате ли отношения по въпроса? Няма. 
 

С явно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда и условията за 
разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 
елементи на градското обслужване по реда на чл.56 от ЗУТ, във връзка с Решение № 
77/27.04.2011 г. на Общински съвет – Сандански, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 416 
от 29 ноември 2012 г. 

 



96 
 

Общински съвет – Сандански съгласува инвестиционен проект, част – Архитектура, за 
преместваем обект „Павилион за цветя” на ЕТ „Валентина Тонева”, представляващ терен № 35 
по одобрената схема за разполагане на ВТО на град Сандански, находящ се в кв.76 по плана на 
град Сандански. 
 
 
 

ПО Т.52 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.52 от дневния ред – Вх.№ 924/17.09.2012г. – Заявление от Иван Атанасов Шейтанов от гр. 
Сандански, относно одобрение на проект за терен №104-ПОС, от схемата за разполагане на ВТО. 
Той е участвал и спечелил търг, организиран от община Сандански, за поставяне на павилион за 
кафе и закуски на входа на общинската болница. 

Имате ли отношения по въпроса? Няма.     
                           
С явно гласуване от 19 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда и условията за 
разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 
елементи на градското обслужване по реда на чл.56 от ЗУТ, във връзка с Решение № 
77/27.04.2011 г. на Общински съвет – Сандански, Общински съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 417 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански съгласува инвестиционен проект за преместваем обект 

„Павилион за кафе и закуски” на ЕТ „Шейтонов1 – Иван Шейтанов”, представляващ терен № 
104 по одобрената схема за разполагане на ВТО на град Сандански, находящ се в град 
Сандански до входа на болницата, трета зона, 16.80 кв.м. 
 
 
 

ПО Т.53 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.53 от дневния ред – Вх.№ 1072/23.10.2012 г. – Молба от Мария Спасова Илиева за 
съгласуване ПР – ПУП за УПИ IV-172 ПИ 47754.501.172 и ПИ 47754.501.315, находящ се в 
гр.Мелник, община Сандански. За този ПУП вече има и взето решение от Общински съвет – 
Сандански, с което сме дали съгласие за изменение на регулационния план на гр.Мелник и сме 
възложили след неговото изготвяне, той да бъде съгласуван с Общински съвет. Става въпрос за 
обособяване на един самостоятелен парцел в задната му част.  

Имате ли отношения по въпроса? Няма. 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – предлагам да 

преминем към явно гласуване.  
                              
С явно гласуване от 20 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение № 
60 от 24.03.2011 г., Общински съвет – Сандански прие  
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РЕШЕНИЕ № 418 
от 29 ноември 2012 г. 

 
 Общински съвет – Сандански съгласува ПУП – план за регулация за УПИ IV и УПИ III, 
кв.8 по плана на град Мелник.  

 
 
 

ПО Т.54 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.54 от дневния ред – Вх.№ 980/02.10.2012 г. – Молба от Васил Методиев Захов относно 
доброволна делба с община Сандански. Съгласно договор с общината той е собственик на ½ част 
от имот – УПИ III, кв. 157 по плана на гр.Сандански. Молителят има проблем със собственика на 
сградата, която е в другия парцел. Той иска наше съгласие да открием процедура по делба, 
изменение на плана и обособяване на два имота. За да стане това, ние трябва да вземем едно 
решение, с което да дадем съгласие за измение на действащия регулационен план в този квартал, 
защото той е купил ½, но идеална част.  

                               
С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински 
съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 419 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански дава съгласие за изменение на действащия регулационен 

план за УПИ III, кв.157 по плана на град Сандански. 
2. Изготвеният проект за изменение на ПР да се съгласува с Общински съвет – Сандански. 

 
 
 

ПО Т.55 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.55 от дневния ред – Вх.№ 921/14.09.2012 г. – Молба от Цанко Георгиев Николов относно 
учредяване право на строеж на стена в кв.IV плана на с.Лешница. Става въпрос за право на 
строеж на оградна стена между УПИ VII и УПИ IX по плана на с.Лешница. Имотите са 
общински и поради тази причина той търси разрешение на община Сандански да му даде 
съгласие, с което да изгради тази оградна стена.  

Има ли въпроси, колеги? Няма.  
                        
С явно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 21, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет – 

Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 420 
от 29 ноември 2012 г. 
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Общински съвет – Сандански дава съгласие за изграждане на оградна стена по 
регулационната линия на УПИ VII, кв.4 – частна общинска собственост, и УПИ IX, кв.4 – частна 
общинска собственост, по плана на с.Лешница. 

 
 
 

ПО Т.56 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.56 от дневния ред – Вх.№ 1104/31.10.2012 г. – Заявление от Васил Димитров Марковски 
относно учредяване право на строеж на пристройка и надстройка в УПИ VII, кв.145 по плана на 
гр.Сандански. Става въпрос за 39 кв.м. Има положително становище на Общинска 
администрация.  

Има ли въпроси, колеги? Няма.  
 
С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38 от ЗОС и чл.75 от НРПУРОИ, Общински 
съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 421 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански дава съгласие за учредяване право на строеж на пристройка с 

площ 39 кв.м към западната сграда в УПИ VII, кв.145 по плана на град Сандански /имот с 
идентификатор 65334.300.254/. 

2. Възлага на Кмета на общината да изготви пазарна оценка на правото на строеж и след 
приемането й от Общински съвет – Сандански да сключи договор за учредено право на 
пристрояване със заявителя. 

 
 
 

ПО Т.57 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.57 от дневния ред – Вх.№ 904/16.10.2012 г. – Молба от Румен Стоянов Илиев относно 
отстъпване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ II, кв.3 по плана на с.Поленица. 
Необходимо му е нашето съгласие за учредяване право на строеж на пристройка – 50 кв.м. в 
същия парцел.   

   
С явно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 19, ПРОТИВ – 1, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38 от ЗОС и чл.75 от НРПУРОИ, Общински 
съвет – Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 422 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Общински съвет – Сандански дава съгласие за учредяване право на строеж на пристройка 

допълващо застрояване /мазета/ с площ 50 кв.м в УПИ II, кв.3 по плана на с.Поленица. 
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2. Възлага на Кмета на общината да изготви пазарна оценка на правото на строеж и след 
приемането й от Общински съвет – Сандански да сключи договор за учредено право на 
пристрояване със заявителя. 

 
 
 

ПО Т.58 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.58 от дневния ред – Вх.№ 1006/10.10.2012 г. – Молба от „Виктория НСВ” ЕООД относно 
процедура за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост. Става въпрос 
за бившата механа „Мариус”, находяща се на пл.”Македония” 53. Срокът за отдаване под наем 
на частна общинска собственост е 10 години, а понеже е Първа зона първоначалната цена на 
месец е 1 778 лв без ДДС.   

                               
С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет – 
Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 423 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1.  Общински съвет – Сандански дава съгласие и открива процедура  за отдаване под наем на 

имот № 65334.300.934.1.4 – частна общинска собственост – 213 кв.м, първа зона, 
находяща се на ул.”Македония” 53.  

2. Определя първоначална базисна наемна цена е 213 426 лв.. 
3. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на публичен търг с тайно 

наддаване и да сключи договор със спечелилия участник за срок от 10 години. 
 
 
 

ПО Т.59 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.59 от дневния ред – Вх.№ 1203/28.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно взимане на Решение от Общински съвет – Сандански за поемане на 
общински дълг, за получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 01/321/01202 от 27.11.2012 по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 
2013 г. за Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на община 
Сандански”, сключен между община Сандански и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
Това е във връзка с водопроводната мрежа на трите населени места – Стожа, Ново Делчево и 
Дамяница. Кмета на общината внася предложение да дадем нашето съгласие и да го 
оправомощим да издаде Записна заповед в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 1 695 119 лв. с 
оглед обезпечаване на авансовото плащане във връзка с тези пари.  
 Колеги, имате ли въпроси? Няма.  

                               
С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Сандански прие 



100 
 

 
РЕШЕНИЕ № 424 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Упълномощава кмета на община Сандански да подпише Запис на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция в размер на 1 695 019,70 /един милион шестстотин деветдесет и пет хиляди лева и 
седемдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ  № 01/321/01202 от 27.11.2012 по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. за Проект „Реконструкция на 
водопроводната мрежа на територията на община Сандански”, сключен между община 
Сандански и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на община Сандански да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 01/321/01202 от 27.11.2012 и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 
 

 
ПО Т.60 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.60 от дневния ред – Вх.№ 1207/28.11.2012 г. – Предложение от Димитър Кехайов – 
общински съветник, относно допълване на решение №361/26.10.2012 г. То е във връзка с 
искането на НЧ „Емануил Васкидович” гр.Мелник за допълване на решението за кандидатстване 
по проекта. Става въпрос да допълним само т.2 – декларираме, че дейността по този проект 
„ремонт на читалището”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на община Сандански 
2007 – 2013 г.  
  Има ли въпроси, колеги? Няма.  

                               
Г-Н ЯВОР АРГИРОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – искам да заявя, че няма да участвам в 

това гласуване.  
 
С явно гласуване от 21 гласували общински съветници,  ЗА – 21, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 

На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Решение № 361/26.10.2012 г. 
Общински съвет – Сандански прие 

 
РЕШЕНИЕ № 425 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански допълва Решение № 361/26.10.2012 г. с нова т.2, както следва: 

т.2. Декларира, че дейностите по проект на Ремонт на НЧ „Емануил Васкидович – 1886” 
гр.Мелник отговарят на приоритетиет на „Плана за развитие на Община Сандански за 2007 – 
2013 г., приет с Решение на Общински съвет – Сандански за 2005 г. 

 
 

 
ПО Т.61 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 

 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 
към т.61 от дневния ред – Вх.№ 1198/27.11.2012 г. – Предложение от Атанас Стоянова – 
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Председател на Общински съвет – Сандански, относно допълване на Решение № 340/26.10.2012 
г. С това решение гласувахме отдаване под наем на помещение на Изпълнителната агенция по 
лозата и виното. Към това него трябва да допълним и срок, който да бъде 5 години. 

Отношения по въпроса? Няма.  
                               

С явно гласуване от 22 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, предложението СЕ ПРИЕМА.  
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС, Решение № 340/26.10.2012 
г. Общински съвет – Сандански прие 

 
РЕШЕНИЕ № 426 
от 29 ноември 2012 г. 

 
Общински съвет – Сандански допълва Решение № 340/26.10.2012 г. с нова т.3, както следва: 

т.3. Определя срок за възмездно ползване и управление на посочения в т.1 имот – 5 /пет/ години. 
 
 
 

ПО Т.62 ОТНОШЕНИЕ ВЗЕХА: 
 
Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – преминаваме 

към т.62 от дневния ред – Вх.№ 1189/27.11.2012 г. – Предложение от Андон Тотев – Кмет на 
община Сандански, относно предоставянето на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността 
от Общинска служба земеделие на наследници на Стоян Иванов Мавродиев.  

Отношения по въпроса? Няма.  
                             
1. АНДОН   СЛАВЧЕВ   РИЗОВ                       ЗА   

2. АНТОН  БОРИСЛАВОВ  ЦАНЕВ                ЗА   

3. АСПАРУХ  ИВАНАНОВ KOСТАДИНОВ     ЗА   

4. АТАНАС  СЛАВЧЕВ  СТОЯНОВ                   ЗА    

5.БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ         ЗА         

6. ВАЛЕНТИН  ЛЮБЕНОВ  АТАНАСОВ          ЗА      

7. ВАНГЕЛ  ЙОРДАНОВ  АНТАЛАВИЧЕВ                ЗА 

8. ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  СИНАНСКИ                                 ЗА 

9. ГЕОРГИ  ХРИСТОВ БАМБАЛОВ                             ЗА 

10. ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ                                - 

11. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ               ЗА 

12.ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТАНОЕВ                 ЗА    

13. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ СТОЙКОВ               - 

14. ДИМИТЪР СОТИРОВ КЕХАЙОВ            ЗА 

15. ЕМИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ             - 

16. ЖИВКО КИРИЛОВ ИВАНОВ                - 

17. ЗВЕЗДАН ДИМИТРОВ ГАЦЕВ                                 -  

18. ЗОРИЦА ТОШКОВА ОРГАНДЖИЕВА          ЗА       
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19.  ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ                                   ЗА 

20. КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ                                       ЗА 

21. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШАЛАМАНДОВ      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

22. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДОДУШЕВ                 ЗА  

23. ПЕТЪР ЛЕОНИДОВ ПЕТКАНИН                            ЗА   

24. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ                       - 

25. ТАНЯ ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА-СТОЯНОВА             ЗА                                                                              

26. ТОНИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА   

27. ХРИСТИНА НИКОЛОВА МОСКОВА                      ЗА  

28. ЯВОР ИВАНОВ АРГИРОВ                              -   

29. ЯНКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ                            ЗА                                
С поименно гласуване от 23 гласували общински съветници,  ЗА – 22, ПРОТИВ – 0, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1, предложението СЕ ПРИЕМА. 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет 

– Сандански прие  
 

РЕШЕНИЕ № 427 
от 29 ноември 2012 г. 

 
1. Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – гр.Сандански за възстановяване на 

собственост на наследниците на Стоян Иванов Мавродиев следния имот: 
 

1.1. Имот № 053027 в землището на с.Левуново, в местността „Зайовица”, в размер на 
5,351 дка; 

 
 
 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – колеги, с това 
дневният ред е изчерпан и закривам днешното заседание.  
 

Заседанието бе закрито в 16,45 ч. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПРОТОКОЛИСТ:     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

/В.ТЕМЕНУГОВА/       /АТ.СТОЯНОВ/ 


