
Решение №177 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

на основание чл. 21, ал.1 т.12 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.10, ал.6 от ЗНП 
и с чл. 12, ал.2 от ППЗНП с 10 – за, против – 0, възд.се – 1, 

 
Общински съвет Струмяни закрива считано от 01.07.2009г. Основно училище 

“Св.Св. Кирил и Методий” с.Струмяни и Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” 
с. Илинденци. 
 

Решение №178 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

на основание чл. 21, ал.1, т.12 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 10, ал.7 от 
ЗНП и  чл. 15, ал.1 от ППЗНП с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,  

 
Общински съвет Струмяни преобразува чрез сливане считано от 01.07.2009г. 

ОДЗ ”Снежанка” село Микрево, ОДЗ ”Слънце” село Струмяни и ЦДГ ”Радост” село 
Илинденци в ОДЗ “Патиланци” село Микрево. 

 
 

Решение №179 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

            на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни приема „Програма за оптимизация на мрежата на 
общинските училища за учебната 2009/2010 на община Струмяни”. 

Приложение №1 към Протокол № 22 от 25.05.2009г. на Общински съвет 
Струмяни. 
 

Решение №180 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

 
         на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 
Общински съвет Струмяни избира за временно изпълняващ длъжността кмет на 

село Раздол лицето Валери Димитров Ръбачев с ЕГН 6102230060. Същият да изпълнява 
длъжността до полагане клетва на новоизбрания кмет на селото. 

 
 

Решение №181 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

 

на основание чл.30, ал.2 от ПМС №27/09.02.2009 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2009 
год., с 11 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 



Общински съвет  Струмяни приема актуализация в решение № 157 от Протокол № 
19/09.03.2009 год., т.1.2.7. за утвърждаване на списък за транспортни разходи по 
бюджета на Общината за 2009 год., както следва: 
 І. В Приложение № 11 към т.1.2.7., касаещо списък на работещите в ДВХПР с. 
Раздол се добавят следните имена и длъжности: 
 1. Теменужка Александрова Донева – социален работник 
 2. Мария Георгиева Парангелска – трудотерапевт 
 3. Татяна Иванова Боева – трудотерапевт 
 4. Фехмие Кадриева Юсеинова – мед.сестра 
 ІІ. В Приложение № 12 към т.1.2.7., касаещо списък на работещите в Защитено 
жилище с. Раздол се добавя следното име: 

1. Севделина Георгиева Траянова – управител. 
 

Решение №182 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 
размер на 200 /двеста/ лева на Василка Борисова Софтова от село Микрево. 
 

Решение №183 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

            на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 0 – за, против – 11, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Йордан Илиев 
Подгорски и Васил Асенов Кирянски от с.Микрево. 
 

Решение №184 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

        на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 0 – за, против – 11, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни не удовлетворява Кирил Василев Ръбачев от село 
Раздол.  
 
 

Решение №185 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

             на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 
размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева на Емил Димитров Бараков от село Драката. 
 
 

Решение №186 
от  заседание на ОбС, проведено на 25.05.2009г, Протокол № 22 

 

             на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 11 – за, против – 0, възд.се – 0,  



 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 

размер на 200 /двеста/ лева на Андон Митрев Ников от с.Цапарево. 
 
 
 
 
 
 
 
 


