
ПРОТОКОЛ №52 

 
Решение № 759 

От  заседание на ОбС, проведено на 09.10.2015 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-625/18.09.2015 г. на Областния управител, във 

връзка с  чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, началник но Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на 

Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с 9 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя решение № 748, от проведено редовно заседание на 02.09.2015 година на 

Общински съвет Струмяни 

 

 

Решение № 760 

От  заседание на ОбС, проведено на 09.10.2015 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-625/18.09.2015 г. на Областния управител, във 

връзка с  чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, началник но Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на 

Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с 9 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя решение № 749, от проведено редовно заседание на 02.09.2015 година на 

Общински съвет Струмяни 
 

Решение № 761 

От  заседание на ОбС, проведено на 09.10.2015 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-625/18.09.2015 г. на Областния управител, във 

връзка с  чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, началник но Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на 

Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с 9 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   

 



Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя решение № 750, от проведено редовно заседание на 02.09.2015 година на 

Общински съвет Струмяни 
 

Решение № 762 

От  заседание на ОбС, проведено на 09.10.2015 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-625/18.09.2015 г. на Областния управител, във 

връзка с  чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, началник но Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на 

Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с 9 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   

 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя решение № 751, от проведено редовно заседание на 02.09.2015 година на 

Общински съвет Струмяни. 

 

Решение № 763 

От  заседание на ОбС, проведено на 09.10.2015 г.  

 

На основание Заповед № ОА-АК-625/18.09.2015 г. на Областния управител, във 

връзка с  чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във 

връзка с искане по § 27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи от  Елена Герасимова 

Калоянова, началник но Общинска служба Земеделие-Струмяни, за издаване на 

Заповед за предоставяне на имоти придобити от общината на основание чл. 19 от 

Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, с 9 – за; 0 – против; 

0- въздържали се;   
 

Общински съвет Струмяни реши: 

Отменя решение № 752, от проведено редовно заседание на 02.09.2015 година на 

Общински съвет Струмяни. 
 

 

 


