
Решение №111 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни приема „Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет 

Струмяни за периода 07.11.2007г. - 31.10.2008г”. 
 
 

Решение №112 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни приема „Отчет за едногодишния период на управление на 

Кмета на общината”. 
 

 
Решение №113  

от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 
 

1. Подкрепяме “Световния ден на Градове за живот – Градове срещу смъртното наказание”: 
– като подкрепяме призива, иницииран от общността Sant` Egidio за мораториум на 

смъртното наказание; 
– като осигурим осветление на паметника пред общината; 
– като си сътрудничим за провеждането на инициативи на общността Sant` Egidio или 

на други подобни организации в региона с цел повишаване на загрижеността на 
гражданите за необходимостта от забрана на смъртните присъди по цял свят. 

2. Общината ще свърже уеб страницата си с уеб сайта на общността Sant` Egidio  и уеб 
страницата на кампанията “Световна кампания срещу смъртното наказание”. Също така, 
нашата администрация желае да постави след символа на общината в неговия уеб сайт 
изречението “Градове за живот – Градове срещу смъртното наказание”. 
3. Лице за контакти: Ваня Пецанова – Секретар на община Струмяни; тел. 07434/3106. 
 

Решение №114 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни избира за съдебни заседатели в Окръжен съд Благоевград от 

Община Струмяни – София  Костадинова Пенева и Илонка Йорданова Станоева. 
 

Решение №115 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни приема „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Струмяни за периода 2008-2011 година. 
Съгласно: приложение №1 към Протокол №15/28.11.2008 година на Общински съвет – 

Струмяни. 
 

Решение №116 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
1. Общински съвет Струмяни реши община Струмяни да членува в Асоциацията на 

българските градове и региони. 
2. Упълномощава кмета на общината – г-н Валентин Чиликов да внесе заявление за 

членство. 
3. Определя за представител на община Струмяни в Общото събрание на АБГР  - 

Валентин Андреев Чиликов – Кмет на община Струмяни и заместник представител Кирил 
Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни. 

 



Решение №117 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни утвърждава средни месечни брутни работни заплати в 

държавните дейности, финансирани чрез общинския бюджет, както следва: 
1. На основание писмо на МФ изх.№ ФО- 62/05.09.08 г. и ПМС № 175/24.07.2007 год. 

утвърждава СМБРЗ в държавна дейност “`Общинска администрация” в размер на 555,56 лв., считано 
от 01.07.2008 год.  

2.Утвърждава СМБРЗ във функция  “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 
“Защитени жилища” в размер на 386,76 лв., считано от 01.07.2008 год. 

3. Утвърждава СМБРЗ във функция “Отбрана и сигурност” в размер на 337,00 лв., считано от 
01.07.2008 год.  

4. Утвърждава СМБРБ във функция “Образование” – дейност “Детски градини” в размер на 
418,42 лв., считано от 01.07.2008 год. и ср.бр. заплата в размер на 423,43, считано от 01.10.2008 год. 

5. На основание писмо на МФ изх. № ФО- 64/05.09.2008 год. и ПМС № 175/24.07.2007 год. 
на МС утвърждава СМБРЗ във функция “Здравеопазване” в размер на 448,93 лв., считано от 
01.07.2008 год.                              
                                         

Решение №118 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни приема „Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за 

периода 07.11.2007 - 31.10.2008 година” 
 
 

Решение №119 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

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

представляващ: поземлен имот №1 /едно/  с площ от 1728 кв. м. /хиляда седемстотин двадесет и 
осем кв. м./, находящ се в застроителния /околовръстния/ полигон на с. Велюшец, община 
Струмяни ведно с построените върху същия имот масивна училищна сграда на два етажа със 
застроена площ от 147 кв. м. /сто четиридесет и седем кв. м. /и РЗП от 294 кв. м /двеста 
деветдесет и четири кв. м./ и масивна пристройка на един етаж към сградата със застроена 
площ от 44 кв. м. /четиридесет и четири кв. м./, при граници и съседи на имота: от запад – 
черква; от север и юг – черен път; от изток – дере. 

2. Утвърждава пазарна оценка изготвена от независим оценител на обект 
представляващ: поземлен имот №1 /едно/  с площ от 1728 кв. м. /хиляда седемстотин двадесет и 
осем кв. м./, находящ се з застроителния /околовръстния/ полигон на с. Велюшец, община 
Струмяни ведно с построените върху същия имот масивна училищна сграда на два етажа със 
застроена площ от 147 кв. м. /сто четиридесет и седем кв. м. /и РЗП от 294 кв. м /двеста 
деветдесет и четири кв. м./ и масивна пристройка на един етаж към сградата със застроена 
площ от 44 кв. м. /четиридесет и четири кв. м./, при граници и съседи на имота: от запад – 
черква; от север и юг – черен път; от изток – дере., която е на стойност 6 460,00 лева /шест 
хиляди четиристотин и шестдесет лв./.   

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. 

4. Определя начална конкурсна цена в размер на 6 460,00 лева /шест хиляди 
четиристотин и шестдесет лв./.   

5. Възлага на Кмета на община Струмяни да организира и проведе публично 
оповестения конкурс, след което да сключи договор за продажба със спечелилия участник. 
 
 



Решение №120 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни приема Общинската програма за закрила на детето за 2009 

година на община Струмяни. 
Съгласно: приложение №2 към Протокол №15/28.11.2008 година на Общински съвет – 

Струмяни. 
 

Решение №121 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Евелина и Борис Вангелови от 

град Сандански. 
 

Решение №122 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни не удовлетворява молбата на Илия Атанасов Стоилов от 

село Илинденци. 
 

Решение №123 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер 

на 150 /сто и петдесет/ лева на Екатерина Йосифова Иванова от село Струмяни. 
 
 

Решение №124 
от заседание, проведено на 28.11.2008 г., Протокол № 15 

 
Общински съвет Струмяни отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер 

на 200 /двеста/ лева на Цветанка Иванова Маламска от село Микрево. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


