
О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

В изпълнение на Заповед № З-212/21.04.2017 г. на Кмета на община Струмяни комисия в 

състав: 

Председател: адв. Анна Бистричка – юрист на община Струмяни 

Членове: 1. Албена Комитова – ст. инсп. в дирекция „ОССИД“ при ОбА Струмяни; 

                  2. Райна Серезлиева – ст. инсп. в дирекция „ОССИД“ при ОбА Струмяни; 

                  3. Йордан Станишев – общински съветник в ОбС Струмяни; 

                  4. Йорданка Стаменова – общински съветник в ОбС Струмяни;   

 

е съставила Протокол от 28.04.2017 година за разпределение на пасища, мери и ливади 

от общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година по реда на чл. 37и, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на 

територията на община Струмяни. 

В таблицата на цитирания протокол в графа „Разпределена площ“ на лицето Стоян 

Гошев Петров с животновъден обект № 3232200007 – село Игралище е допусната очевидна 

фактическа грешка, а именно: разпределена площ вместо 277,980 дка е посочена 395,223 дка. 

 

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 2 от Административно 

процесуалния кодекс комисията в същия състав 

 

Р Е Ш И: 

 

В Протокол от 28.04.2017 година за разпределение на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 

на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на 

територията на община Струмяни подписан от комисия назначена със Заповед № З-

212/21.04.2017 г. на Кмета на община Струмяни в графа „Разпределена площ“ на лицето Стоян 

Гошев Петров с животновъден обект № 3232200007 – село Игралище, вместо „395,223 дка“ 

да се чете „277,980 дка“. 
Настоящия констативен протокол е неразделна част от Протокол на 28.04.2017 година 

за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 

2017-2018 година. 

 

Констативния протокол да се обяви в кметствата и публикува на интернет страницата 

на община Струмяни. 

 
Председател:………/П/……….. 

                  адв. Анна Бистричка  

 

Членове: ………/П/…………. 

                  /Албена Комитова/  

 

              ……………/П/……………. 

                   /Райна Серезлиева/  

 

             …………/П/………… 

               /Йордан Станишев/  

 

              ……………/П/…………… 

              /Йорданка Стаменова/ 


