
 
Решение №159 

от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 
 
 

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по 
пътищата с 13 – за, против – 0, възд.се – 0,  
 

Общински съвет Струмяни приема Наредба за регистрация и отчет на пътни 
превозни средства теглени с животинска тяга /на второ четене/. 

Приложение №1 към Протокол № 20 от 27.03.2009 година 
 

 
Решение №160 

от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 
 
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.10 от ЗУТ с 13 – за, против – 0, 
възд.се – 0, 
 

Общински съвет Струмяни приема „Наредбата за изграждане и опазване на 
зелената система на територията на община Струмяни” /на първо четене/ 

Приложение №2 към Протокол №20 от 27.03.2009 година. 
Всички предложения за изменения и допълнения да постъпят в писмен вид до 

приемането и на второ четене. 
 

 
Решение №161 

от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 
  

на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, §3 от Наредба № 1 във връзка с изменението и 
допълнението на Закона за закрила на детето, обнародван в ДВ, бр. 14/20.02.2009г., с 13 – за, 
против – 0, възд.се – 0, 

 
Общински съвет Струмяни приема следните изменение и допълнение в Наредба  

№1: 
 Раздел І 

Чл. 2, ал. 3 /нов текст/ Работата на ресторантите, павилионите, бюфетите, 
всички заведения след 22:00 ч. през зимния сезон и 23:00 ч. през летния сезон, в случай, 
че е нарушена разпоредбата на  ал.2 от чл.2. 

Удължаването на работното време на същите се установява с издадено 
удостоверение от кмета на общината при условие, че не противоречи на действащата 
нормативна уредба. 

Чл. 2, ал. 14 /нов текст/ 
 На родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 

грижи за дете да го оставят без придружител на обществени места и след определения в 
т.1 и т.2 от настоящата алинея час. Ако родителите, настойниците, попечителите или 
другите лица, които полагат грижи за дете по т.2 от настоящата, не могат за го 
придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22:00 часа. 

т.1 За деца до 14 години без придружител – след 20:00 часа.  



т.2 За деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – след 22:00 часа. 
2. Чл. 2, ал. 15 /нов текст/ 
На съдържателите на търговски обекти на територията на общината да допускат 

от 22:00 часа до 6:00 часа в управляваните от тях обекти: 
т.1  Деца до 14 години без родител, попечител, настойник или друго лице 

полагащо грижа за него. 
т.2  Деца от 14 години до 18 години без придружител съгласно чл.2, ал.14 от 

настоящата наредба.   
Чл. 2. ал. 20 /Нова/ - Всякакви човешки деяния (действия или бездействия), 

които причиняват силен или недопустим шум, прах, миризми, изпарения, вибрации, и 
всякакви други замърсявания, които увреждат или застрашават живота и здравето на 
хората, жизнената им среда; или нарушават личните права и свободи, в това число 
неприкосновеността на личността и на жилището; или пречат на съня, на отдиха и 
спокойствието им, както и на обществените, културни, образователни, спортни и други 
потребности, обществените услуги, включително и административното обслужване. 

 
Раздел ІІ 

Транспорт, безопасност и организация на движението (Нов текст) 
 
Чл. 5 ал.1 
т.5. /Нов текст/ Преминаването, движението и паркирането на всякакъв вид 

МПС и други пътни превозни средства по тротоарите, алеите на градини и паркове, 
засадените и залесените площи в чертите на урбанизираната територия на Община 
Струмяни. 

т.6. /Нова/ Паркирането, миенето, ремонтни и други подобни дейности на пътни 
превозни средства в парковете, градините и тревните за отдих и детски площадки в 
урбанизираните територии. 

т.7. /Нова/ Домуването на автобуси и товарни автомобили, извън местата, 
определени със заповед на кмета на общината. 

т.8. /Нова/ Движението на моторни превозни средства и ръчни колички, от 
които падат насипни товари и отпадъци.        

Чл.5  ал.3 /Нова/  
т.1 Кметът на общината определя райони, пътища или части от пътища за 

паркиране в   съответствие със ЗДП  
т.2 Местата за паркиране по т..1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка 

и надписи, чрез които се указват условията за паркиране. 
т.3 Паркиране на служебния паркинг пред сградата на ОбА Струмяни да се 

извършва само от автомобили на ОбА Струмяни или от автомобили, получили изрично 
разрешение от Общината. 

 
Раздел ІІІ 

Експлоатация и опазване на общинска собственост. Обществена хигиена и 
чистота (Нов текст) 

 
  Чл.6 ал.12 /Нов текст/ Действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат 
улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, 
афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на 
уличната, пътната и алейна мрежа (знаци, табели, ограждения, пейки, заслони на 
спирки)  



Чл.6 ал.16 /Нова/ Поставянето на ограничителни колчета и други средства на 
улици, тротоари, площади, които не са предвидени в Закона за пътищата и не са 
разрешени от Общината.  

Чл.6 ал. 17 /Нова/ Хвърлянето на бомбички и всякакви други запалителни 
материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени цигари и други предмети по 
улици, паркове, културни, спортни и др. обществени места. 

Чл.6 ал. 18 /Нова/ Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете 
без писмено разрешение, издадено от Общината за всяко конкретно дърво.  

Чл.6 ал. 19 /Нова/ Поставянето на обяви и съобщения по дърветата. 
Чл.6 ал. 20 /Нова/ Късането и изкореняването на цветя, храсти и дръвчета в 

обществените градини. 
Чл.6 ал. 21 /Нова/ Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и др., 

събирането на яйцата им и повреждането на хранилки в паркове, градини и др. 
обществени места. 

Чл.6 ал. 22 /Нова/ Повреждането на обяви, реклами, съобщения и др. подобни 
материали, поставени на определени за целта места. 

Чл.6 ал. 23 /Нова/ Разместване на съдове за смет, табели, съоръжения и др., 
поставени на места за общо ползване.  

Чл.6 ал. 24 /Нова/ Хвърлянето, извън определените места, на каквито и да е 
отпадъци. Нарушителите са длъжни сами да почистят. 

Чл.7. ал.2 т.2 След думата тротоара да се добави “чрез ограждане , като 
поставят съответната сигнализация”. 

Чл.10а  /Нова/ Всички жители и гости на Община Струмяни могат правомерно 
да ползват местата за обществено ползване, парковете и градините, местата за култура, 
спорт, развлечения. Същевременно всеки от тях има задължение да съобразява своето 
поведение с изискванията за опазване на обществена собственост, чистотата и 
хигиената в местата за общо ползване, както с правилата на другите физически и 
юридически лица. 

Чл.10а, ал.1 Спазването на установените правила и изисквания за пожарна и 
аварийна безопасност са задължителни за всички ръководители, служители и 
посетители в места за обществено ползване, жилищата, частните имоти, залесените и 
посевните площи. 

Чл.10а, ал.2  Всеки, който е замърсил или е допуснал замърсяване на местата за 
общо ползване и обществените сгради или общите части на жилищата е длъжен 
незабавно да го почисти. Ако не го стори, подлежи на глоба и заплаща разноските, 
които извършат службите за чистота или другите граждани или юридически лица. 

 
Раздел  V (Нов раздел) 
Търговия и услуги 

 
Чл. 13, ал.1 Не се допуска или се преустановява извършването на търговия и 

услуги в преместваеми обекти или амбулантна търговия, под каквато и да е форма, в 
нарушение на законите и другите нормативни актове, без правоспособност, надлежна 
регистрация или разрешение, когато се изисква по закон. 

Чл. 13, ал.2  Не се допускат да работят или се преустановява дейността  на 
заведения за хранене и развлечения, които не са категоризирани по Закона за туризма 
или обекти извън подлежащите на категоризация, в това число и за всякакъв вид 
търговия и услуги, ако не са допустими, по Наредбата за преместваемите обекти и 
Наредбата за амбулантната търговия. 



Чл. 14. Всички лица, заети с амбулантна  или подобна търговия или услуги, след 
приключване на работа да извеждат подвижните щандове извън определеното им място 
за дейност и почистват мястото, което са ползвали. 

Чл. 15 ал.1 Забраняват се: 
т.1 Продажба или сервиране на алкохол на лица в нетрезво или дрогирано състояние. 
т.2 Продажбата на алкохол извън регистрираните търговски обекти и категоризираните 
заведения за хранене и развлечения и употреба на алкохол в здравни и учебни 
заведения, на площади, улици, паркове и други места за обществено ползване. 
т.3 Рекламирането на наркотици, алкохол и тютюн по време на провеждането на 
обществени мероприятия, особено с участието на деца и младежи. 
т.4 Продажбата на открито на месо, риба, месни и тестени изделия, непакетирани 
сладкарски произведения, закуски, мляко и млечни продукти, наливен алкохол. 
т.5 Участието или присъствието на малолетни или непълнолетни деца в програми, 
концерти, игри, клипове, предавания и др. подобни прояви с еротично съдържание. 
т.6 Внасянето и консумация на храни и напитки в читалищни и заседателни зали, както 
и ползването на мобилни телефони по време на концерти, представления и църковни 
обреди. 

 
Раздел VI (Нов раздел) 

Отглеждане на животни и птици в урбанизираната територия. 
 

Чл.16 Отглеждането на селскостопански животни и птици от домакинствата в 
съставните на общината селища, да става при спазване на наредба №7 на 
Министерството на здравеопазването, относно вида, броя и отстоянието им от 
жилищните сгради. 

Чл.17 Не се разрешава пашата на селскостопански животни в границата на 
населеното място, особено в паркове, градините, зелените площи, стадиони, игрища, 
гробища и др. подобни на територията на общината. 

Чл.18 Не се разрешава отглеждането на животни в районите на охранителни и 
вододайни зони за питейна вода. 

Чл.19 (1) Домашни кучета могат да се държат в жилищата и в дворовете в 
урбанизираната територия, ако не нарушават спокойствието на другите обитатели. Ако 
домашното куче пречи създава опасност за хората, или с лаенето си смущава другите 
обитатели в сградата или района, след писмено предупреждение от органите на реда, 
кмета на населеното място или служител от Общинска администрация, притежателят 
му е длъжен сам да го отстрани. В противен случай специализирана общинска служба 
отвежда кучето в приют, като разноските се за сметка на притежателя. 

(2) Забранява се свободното пускане или разхождане на кучета, извън 
определените места. 

(3) Разхождането на кучета по улиците, парковете, градините и другите места за 
обществено ползване следва да бъде с каишки, а по-големите и с намордник. 
Придружителят на кучето е длъжен да носи в себе си и документ за регистрация. Той е 
длъжен да почисти замърсяванията, причинени от кучето, а собственикът му заплаща 
разноските, ако почистването е извършено от службите по чистотата. 

(4) При нарушение на горните разпоредби, освен налагане на глоби на 
придружителите или на собствениците, специализирана общинска служба отвежда 
кучето в приюта, като разноските се възлагат на собственика. 

Чл. 20. Забранява се организиране и провеждане на борби с кучета, петли и 
други животни. Организирането на киноложки изложби, надбягвания и др. 



регламентирани състезания се допускат само в случаите, предвидени в уреждащите ги 
нормативни актове. 
 

Раздел VІІ 
Административно наказателни разпоредби 

 
Действащите към момента текстове на Глава V /Наказателни разпоредби/ 

стават текстове на Раздел VІІ, като пред думата “Наказателни“ се Добавя 
“Административно” 

Променя се съответно номерацията на текстовете в раздела както следва: 
Текстовете на чл.13 стават текстове на чл. 21, 
Текстовете на чл.14 стават текстове на чл. 22, 
Текстовете на чл.15 стават текстове на чл. 23, 
Текстовете на чл.16 стават текстове на чл. 24, 
Текстовете на чл.17 стават текстове на чл. 25, 
Текстовете на чл.18 стават текстове на чл. 26, 
Текстовете на чл.19 стават текстове на чл. 27, 
Текстовете на чл.20 стават текстове на чл. 28, 
Текстовете на чл.21 стават текстове на чл. 29, 
Текстовете на чл.22 стават текстове на чл. 30, 
Текстовете на чл.23 стават текстове на чл. 31, 
  
Към текстовете на новият чл.21 се създават и нови алинеи: 
 Чл. 21, ал.2 /нова/ – На нарушителите на чл.2, ал.15 се налага глоба или 

имуществена санкция от 2000,00 лв. до 5000,00 лв., при повторно нарушение – с глоба 
или имуществена санкция от 5000,00 лв. до 8000,00 лв. 

 Чл.21, ал.3 /нова/ – На нарушителите на чл.2, ал.12 се налага глоба или 
имуществена санкция от 2000,00 лв. до 4000,00 лв., ако не подлежи на по тежко 
административно наказание по закон или деянието не представлява престъпление При 
повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на 
дейността за определен срок, но не по дълъг от една година. 

 Чл.21, ал.4 /нова/ - На родителите, настойниците, попечителите и други лица, 
които полагат грижи за дете нарушили чл.2, ал.14 се налага глоба или имуществена 
санкция от 300,00 лв. до 500,00 лв. При повторно нарушение глобата е от 500,00 лв. до 
1000,00 лв. 

 Чл. 21 ал.5 /нова/ - По искане на нарушителя на чл. 2, ал.14 или при 
невъзможност да заплати  глобата по чл.13, ал.4, Кметът може да я замени с доброволен 
труд от 20 до 100 часа в полза на общината. 

 Чл. 28 ал.1 /нов текст/ - На малолетни и непълнолетни лица, неспазили 
вечерния час по чл. 2, ал.14 от наредбата им се предоставя полицейска закрила от 
органите на МВР 

Сегашният текст на чл.20 ал .1 става чл.28 ал.2 
Отменя текста на сегашния чл.20, ал.2  
Отменя текста на  сегашния чл.20, ал.3 
Чл. 29,  ал.1 /нов текст/ - Полицейската закрила се прекратява при отпадане на 

обстоятелствата, наложили предоставянето и за не повече от 48 часа, съгласно Наредба 
№І-51 от 12.03.2001г. на МВР.  

Текстът на сегашния чл.22 става текст  на чл.30 ал.1 
Чл.30, ал. 2 /нова/  



 По отношение на малолетни и непълнолетни лица разгласяването на данни и  
сведения за тях става по следния ред: 

т.1 За дете до 14 години не се разгласяват данни и сведения без съгласието на 
неговите родители или законни представители. 

т.2  За дете от 14 до 18 години се взема и неговото съгласие. 
Чл.31, ал.1 /нов текст/ - Административно-наказателно отговорни са 

родителите, настойниците, попечителите и други лица, които полагат грижи за 
малолетни и непълнолетни нарушители на настоящата наредба. 
 

Раздел VІІІ – /Нов / Допълнителни разпоредби/ 
§1. По смисъла на Наредбата: 
1. “Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен 

транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, 
театри, стадиони, зали и други. 

2. “Придружител” може да бъде всяко пълнолетно дееспособно лице, което 
родителя, настойника, попечителя или друго лице, полагащо грижи за дете от 14 
години до 18 години е упълномощил с нотариално заверено пълномощно. 

3. “Настойник”, “Попечител” или “Друго лице полагащо грижи за дете”  се 
удостоверява с влязло в сила съдебно решение 

4. “Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 
влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за 
същото по вид нарушение 

5. “Специализирана закрила на деца на обществени места” е създаването на 
условия, които не застрашават физическото, психическото и нравственото развитие на 
децата и се осъществява при условия и по ред, определени с Наредба за специализирана 
закрила на деца на обществени места, издадена от МС. 

6. “Полицейска закрила на дете”  е спешна мярка, предоставена на дете от 
органите на МВР, съгласно Наредба № І – 51 от 12.03.2001г. за условията и реда за 
предоставяне на полицейска закрила на детето, издадена от МВР 

7. За нарушение на обществения ред, спрямо жилищата се приемат човешките 
деяния – действия или бездействия, които нарушават неприкосновеността на 
жилищата, включващи освен нежелани посетители, още и проникващи в жилището 
външен силен шум, прах, миризми, изпарения, вибрации и всякакви други подобни 
източници, които пречат на обитателите нормално и спокойно да го ползват. 

8. Заведения за хранене и развлечения в жилищни сгради или в непосредствена 
близост до тях или  до здравни заведения и детски градини не могат да функционират, 
ако пречат на обитателите – с шум, мирис, вибрации или свади от посетители и др. 
подобни. Ако не са налице предходните условия, а само се смущават съня или 
спокойствието на обитателите и съседите, не могат да работят с клиенти след 22 часа 

9. За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се 
считат: здравните заведения, детските ясли и градини, училищата, залите, площадите, 
ж.п. гарата, обществените сгради, спортните стадиони и площадки, гробищата, 
парковете и градините и другите места за обществено ползване 
 

Раздел ІХ /Текста на действащия към момента Раздел VІ - Преходни и 
заключителни разпоредби/ 

 
§1  става  §2. 

  §2 отпада. 
 §3 и 4 остават със същия текст. 



 
 

Решение № 162 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА във връзка с чл. 113 от ЗИД на ЗМДТ, обн. ДВ 

бр. 105 от 09.12.2008 година, с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 
 

Общински съвет Струмяни приема изменения в Наредбата за определянето и 
администрирането на  местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни, както следва: 

 
Раздел VІІ 

Такса за административни услуги 
ОбС Струмяни отменя изцяло текста на чл. 38 от Наредбата и приема нов 

текст: 
Чл. 38 ал. 1 За издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия 

се заплаща такса в размер на 50 лв. 
Ал. 2 Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. 

Разрешението се издава след предоставяне на документ удостоверяващ липсата на 
данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, 
декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението. 
           В чл. 39 текста ” с изключение на годишните такси “ се заличава и на негово 
място се добавя текста ” за издаване на разрешение”. 
           В чл. 48 т. 39а  Разрешение за поставяне на билбордове – 500,00 лв./бр./ месечно 
да бъде заменено с 200,00 лв. /бр./годишно      
           В чл. 48 т. 45 Да отпадне целият текст / нормативно основание -ЗОАРАКСД/ 
           В чл. 48 т. 53  
Става: Годишна наемна цена на декар общинска земя, както следва: 
- категория ІV - V 
Поливна – 25,00 лв./дка 
Неполивна – 20,00 лв./дка 
- категория VІ – VІІ - VІІІ 
Поливна – 20,00 лв./дка 
Неполивна – 18,00 лв./дка 
- категория ІХ – Х  
Поливна – 16,00 лв./дка 
Неполивна – 14,00 лв./дка 
- пасища мери и ливади, които се наемат от регистрирани в РВМС животновъди  
- 1,00 лв./дка 

Чл. 48 т.37 Текста “Заповед за определяне или промяна на работно време” 
да бъде заменен с текста ” Удостоверение за работно време” 
 

Решение № 163 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 



Общински съвет Струмяни дава правото на кмета на общината да кандидатства по 
Програма за развитие на селските райони 2007 -2013 с проекти: 
- „Спорт-младост-бъдеще” по мярка 321 
- „Играй с мен в зеления свят на мечтите” по мярка 322,  
като счита че проектите са с особено значение и приоритетни за община Струмяни. 
 

Решение № 164 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл. 21, ал.1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 54а, ал. 1, ал. 2 и чл. 91 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 13 – за, против – 
0, възд.се – 0 
 

І. Общински съвет Струмяни реши:  
1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ : Урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесети/ с пл. 1112 /хиляда 
сто и дванадесети/ с площ от 558  кв. м. /петстотин петдесет и осем кв. м./, находящ се в 
квартал 49 /четиридесет и девети/ по РП на с. Микрево, ведно с построената 
едноетажна сграда в него и мазе към нея със застроена площ от 277 кв. м. /двеста 
седемдесет и седем кв. м./, при граници и съседи на имота: от юг – площад; от изток – 
улица; от север УПИ ХІХ /деветнадесети/ и от запад УПИ ХVІІІ /осемнадесети/. 

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител на 
обект представляващ: Урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесети/ с пл. 1112 
/хиляда сто и дванадесети/ с площ от 558  кв. м. /петстотин петдесет и осем кв. м./, 
находящ се в квартал 49 /четиридесет и девети/ по РП на с. Микрево, ведно с 
построената едноетажна сграда в него и мазе към нея със застроена площ от 277 кв. м. 
/двеста седемдесет и седем кв. м./, при граници и съседи на имота: от юг- площад; от 
изток – улица; от север УПИ ХІХ /деветнадесети/ и от запад УПИ ХVІІІ /осемнадесети/, 
която е на стойност  48 064,00 лева /четиридесет и осем хиляди и шестдесет и 
четири лева/.   

3. Продажбата да се извърши чрез публично оповестен конкурс, по реда на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 
имущество, приета от Общински съвет Струмяни, при следните конкурсни условия: 

- предложена цена – с тежест от 30% в комплексната оценка; 
- разкриване на работни места - с тежест от 30% в комплексната оценка; 
- реалистична инвенстиционна програма за обекта - с тежест от 30% в 

комплексната оценка; 
- предложения за спомоществувателстване на събития от културния календар на 

община Струмяни - с тежест от 30% в комплексната оценка. 
4. Определя начална конкурсна цена в размер на 48 064,00 лева /четиридесет и 

осем хиляди и шестдесет и четири лева/.   
5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе конкурса, 

след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 
 

Решение № 165 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 



на основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 30 от Закона за пощенските услуги, с 13 – за, против – 0, 
възд.се – 0,  

 
1.  Общински съвет Струмяни предоставя безвъзмездно за управление една 

стая с площ от 25 кв. м., находяща се на първия етаж в бившето училище на с. Добри 
Лаки, представляващо частна общинска собственост на Районна пощенска станция – 
Сандански към „Български пощи” ЕАД за срок от три години. 

2. Общински съвет Струмяни възлага на Кмета на общината да сключи Договор 
за безвъзмездно управление с Районна пощенска станция – Сандански към „Български 
пощи” ЕАД. 
 

Решение № 166 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на чл.21, ал.1.т.22 от ЗМСМА, с 13 – за, против – 0, възд.се – 0 
 

Общински съвет удостоява посмъртно Иван Георгиев Станчев със званието 
„Почетен гражданин на община Струмяни” за приноса му в популяризирането на 
община Струмяни. 
 
 

Решение № 167 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА с 13 – за, против – 0, възд.се – 0, 

 
Общински съвет Струмяни дава своето съгласие община Струмяни да се включи в 

Инициативата за присъждане на приза „Община приятел на детето”. 
 
 

Решение № 168 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 0 – за, против – 12, възд.се – 1, 

 
Общински съвет Струмяни не удоволетворява молбата на Надка Любенова 

Ангелова от село Микрево. 
 

Решение № 169 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 10 – за, против – 0, възд.се – 3, 

 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в 

размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева на Зорка Георгиева Стоилкова от с.Струмяни. 
 

Решение № 170 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 



на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 4 – за, против – 4, възд.се – 4, 
 

Общински съвет Струмяни  не удоволетворява молбата на Юлия Радоева 
Михайлова от село Микрево. 
 

Решение № 171 
от заседание, проведено на 27.03.2009 г., Протокол № 20 

 
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 0 – за, против – 9, възд.се – 3, 
 
Общински съвет Струмяни не удоволетворява молбата на Надка Георгиева Бялкова 

от село Илинденци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


