
 
 

Решение № 288 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и §6, т.49 от Закона за движение по 

пътищата с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни реши обектите - мотел „Тесолоники”; Бензиностация – 
Петрол АД; ресторант „Чешмата”; ханче „Кипарисите”; „Иван – 2 – Маркет” и Комплекс 
„Петрогаз” попадат в рамките на населеното място село Струмяни съгласно §6, т.49 от 
Закона за движение по пътищата от знак Д-11 до знак № Д- 12,. 

  
 
 

Решение № 289 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
            на основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и Заповед № ОА-288/09.06.2010г. на 
Областния управител на област Благоевград с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 283 от Протокол № 35 от 
27.05.2010 година.  

 
 
 

Решение № 290 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
на основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и Заповед № ОА-289/09.06.2010г. на Областния 
управител на област Благоевград с 12 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 287 от Протокол № 35 от 
27.05.2010 година.  
 
 

Решение № 291 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
на основание чл. 45, ал.1 и ал.6 от ЗМСМА и Заповед № 240/10.06.2010г. на Кмета на 
общината с 8 – за, против – 1, възд.се – 3, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 281 от Протокол № 35 от 
27.05.2010г. на Общински съвет Струмяни. 

 
 
 



 
Решение № 292 

от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 
 

на основание чл. 45, ал.1 и ал.6 от ЗМСМА и Заповед № 241/10.06.2010г. на Кмета на 
общината с 9 – за, против – 0, възд.се – 2, ОбС реши 
 

Общински съвет Струмяни отменя свое Решение № 284 от Протокол № 35 от 
27.05.2010 година на Общински съвет Струмяни. 
 
 
 

Решение № 293 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
 

на основание  чл.62, ал.2 от АПК, чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА с 
12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
   Общински съвет Струмяни поправя Решение № 285 от Протокол № 35 от 27.05.2010 

година, както следва: 
1. Вместо параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 25 от 
29.07.2008г. да се чете параграф 22. 
2. В останалата си част Решение № 285 от Протокол № 35/27.05.2010г. остава в сила. 

 
 
 

Решение № 294 
от Протокол № 36 от заседание проведено на 24.06.2010г. 

 
на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА с 12 – за, против – 0, възд.се – 0, ОбС реши 

 
Общински съвет Струмяни създава временна комисия, която да изготви предложение 

за изменение в броя и състава на постоянните комисии към Общински съвет Струмяни. 
Комисията е в тричленен състав, а именно: 

1. Кирил Укев; 
2. Лиляна Велкова; 
3. Борислав Чиликов.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


