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Приложение  №6 към Решение  №426 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 
 

 

О Т Ч Е Т 
за дейността на Общински съвет Струмяни 

за периода 14.06.2013год.  до 31.12.2013 година 
 
 

от Кирил Любенов Укев – Председател на Общински съвет Струмяни 
 

 
     Общински съвет е орган на местното самоуправление, който се избира от жителите 
на общината по реда определен от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 
      За мандат 2011 – 2015 година са избрани 13 общински съветника, чийто функции са 
разпределени по следния начин: 

1. Антония Руменова Георгиева – ПП „ГЕРБ” – Председател на комисия по 
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

2. Борис Симеонов Стоянов – ПП „РЗС” – член на Комисия по земеделие, гори, 
екология, Комисия по бюджета, финанси, Комисия по извършване на проверка 
за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси съгласно Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

3. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ” – Член на Комисия по проекти, 
програми, наредби и структура; 

4. Емил Димитров трендафилов – МК  „Нов път за община Струмяни” – 
Председател на комисия по бюджета, финанси; 

5. Илия Димитров Апостолов – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по образование, 
култура, спорт и социални дейности; 

6. Илия Евгениев Хаджиев - МК  „Нов път за община Струмяни” –Председател на 
комисия по образовани, култура, спорт и социални дейности; 

7. Йордан Димитров Станишев - МК  „Нов път за община Струмяни” – член на 
Комисия по земеделие, гори, екология, Комисия по бюджета , финанси, Комисия 
по извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

8. Красимир Георгиев Митрев – ПП „РЗС” – член на  Комисия по проекти, 
програми, наредби и структура, Комисия по строителство, градоустройство и 
общинска собственост; 

9. Кирил Любенов Укев – ПП „ГЕРБ” – Председател на Общински съвет Струмяни 
и Председател на комисия по земеделие, гори, екология; 
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10. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по земеделие, гори, 
екология, Комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост, 
Комисия по бюджета, финанси; 

11. Найден Иванов Димитров – МК „Нов път за община Струмяни” – Председател 
на комисия по строителство, градоустройство и общинска собственост; 

12. Николай Иванов Николов – МК „Нов път за община Струмяни” – Председател 
на Комисия по проекти, програми, наредби и структура, Комисия по 
строителство, градоустройство и общинска собственост, Комисия по 
извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси; 

13. Стойчо Йорданов Ралков – ПП „ГЕРБ” – член на Комисия по проекти, програми, 
наредби и структура, Комисия по образование, култура, спорт и социални 
дейности; 
 
 

      Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация е приет 
„Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация”, който регламентира правата, 
задълженията и координацията между общински съвет и общинска администрация. 
       За посоченият период са проведени  седем  заседания. Взети са сто и тринадесет          
решения , от който  шест  върнати за ново обсъждане: 
 

1. С Заповед № ОА-АК-389/06.08.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение   
№314 от Протокол № 25/25.07.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 
повторно приемане на предложение за продажба на имот, находящ се в 
местността „ Чуките” в землището на с. Цапарево; 
 

2. С Заповед № ОА-АК-389/06.08.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение   
№315 от Протокол № 25/25.07.2013 год. на Общински съвет Струмяни касаещо 
повторно приемане на предложение за продажба на имот, находящ се в 
местността „Горно поле” в землището на с. Горна Крушица; 
 

3. С Заповед № ОА-АК-389/06.08.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение   
№316 от Протокол № 25/25.07.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещо 
повторно приемане на предложение за продажба на имот, находящ се в 
местността „Връшник” в землището на с. Илинденци; 
 

4. С Заповед № ОА-АК-426/27.08.2013 год. се връща за ново обсъждане Решение   
№ 329 от Протокол № 26/16.08.2013 год на Общински съвет Струмяни, касаещо 
предоставяне на придобит от общината имот на основание чл.19 от ЗСПЗЗ; 
 

5. С Заповед № ОА-АК-460/18.09.2013 год. се връща за ново обсъждане Решения 
№ 333 от Протокол № 27/12.09.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещи 
повторно приемане на предложение; 
 

6. С Заповед № ОА-АК-552/14.11.2013 год. се връща за ново обсъждане Решения 
№ 349 от Протокол № 29/31.10.2013 год. на Общински съвет Струмяни, касаещи 
промяна на начина на трайно ползване на общински имот от пасище с храсти в 
други селскостопанска територия; 
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Останалите решения са в следните направления: 
 

I.  Решение касаещи нормативни актове – 3/три/; 
II.  Решения касаещи бюджета на общината – 7/седем/; 

III.  Решения касаещи образованието и културата  – 7/седем/; 
IV.  Решения касаещи общинската собственост – 63 /шестдесет и три/; 
V. Решения касаещи приемане на програми, стратегии и планове  – 7 

/седем/; 
VI.  Решения касаещи приемане на отчет – 1 /едно/; 

VII.  Решения касаещи кандидатстване по програми и проекти – 6 /шест/ 
VIII.  Решение касаещи молби на граждани – 11/единадесет/; 

IX.  Други – 2 /две/; 
      
       

I. Нормативни актове 
 

1. С Решение № 375 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл.21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, се  прие промяна 
в „Правилника за организация и дейността на обществения посредник на 
територията на община Струмяни. 

 
2. С Решение № 391 от Протокол № 31/20.12.2013г. на основание на основание чл. 

21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, се прие предложение относно изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на 
територията на община Струмяни. 
 

3. С Решение №392 от Протокол № 31/20.12.2013г. на основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, се прие Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата 
за условията и реда за извършване на социални услуги в община Струмяни. 
 

 
 

II. Бюджет 
 

1. С Решение № 308 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.10  
от ЗМСМА във връзка  с чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг (Обн. ДВ. бр.34 
от 19 Април 2005г; доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), се прие предложение 
относно анексиране  на овърдрафт с договор № 501284-004 / 31.10.2012г. за 
150 000.00 лв., с краен срок на издължаване до 25.12.2013г. 
 

2. С Решение  № 313 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 
ЗМСМА, се прие предложение относно „Осигуряване на необходимото 
финансиране с цел реализацията на проект “Подобряване на качеството и 
достъпа до социални услуги в общините Струмяни и Карбинци”,  финансиран от 
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Програма за трансгранично сътрудничество ИПА България – Македония 2007 - 
2013. „ 
 

3. С Решение  № 334 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл. 44, ал.1 т.5  
от  ЗМСМА, във връзка с чл. 25 от Закона за общинския бюджет, се прие 
предложение относно   разглеждане и приемане на текущото изпълнение на 
бюджета за първото шестмесечие на община Струмяни за 2013г. 
 

4. С Решение № 335 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл. 42, ал. 4 от 
Закона за общинския бюджет, чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на 
държавния бюджет, се прие предложение относно разглеждане и приемане на 
получените и разходвани извънбюджетни средства на община Струмяни за 
шестмесечието на 2013г.  
 

5. С Решение № 363 от Протокол № 29/31.10.2013г.  на основание Закон за 
държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ за 2013 г./ обн., ДВ. 
бр.102/21.12.2012 г.,  ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2013 г. обн. ДВ. бр.6/22.01.2013 г., се прие 
предложение относно разглеждане и приемане на актуализация на списъци на 
пътуващи служители и работници за 2013 година. 
 

6. С Решение № 384 от Протокол № 30/28.11.2013г.  на основание чл.12, ал.3 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г. и чл.18 от Закона 
за общинските бюджети, се прие предложение относно актуализация на 
разпределението на средствата от лимитни капиталови вложения по обекти по 
бюджета на община Струмяни за 2013г. 
 

7. С Решение № 385 от Протокол № 30/28.11.2013г.  на основание чл.21, ал.1, т.10 
от ЗМСМА, на основание чл. 5 и чл.13, във връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за 
общинския дълг и чл. 40 от Закона за общинските бюджети, се прие 
предложение относно поемане на нов дълг за 150 000.00 лв. в режим овърдрафт. 
 

 

III. Образование и култура 
 

1. С Решение № 310 от Протокол № 25/25.07.2013г.  на основание чл.21,ал.2 и във 
връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, се прие предложение относно актуализиране на списъка на 
средищните училища в община Струмяни за учебната 2013 – 2014 година. 
 

2. С Решение № 311 от Протокол № 25/25.07.2013г.  на основание чл. 21, ал.1, т. 23 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 
предложения относно приемане на „Декларация на достъп на младите хора до 
култура в община Струмяни”. 
 

3. С Решение № 332 от Протокол № 26/16.08.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, се прие предложение относно утвърждаване на паралелките и 
групите – ПИГ и СИП за учебната 2013/2014г. в СОУ „Паисий Хилендарски” с. 
Микрево. 
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4. С Решение № 336 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл.21,ал.2 и във 

връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на основание чл.11”а”, ал. 2 и 3 от Наредба №7/29.12.2000г. за 
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 
се прие   предложение относно приемане на училищна мрежа през учебната 2013 
– 2014 година. 
 

5. С Решение № 337 от Протокол № 27/12.09.2013г.  на основание чл. 11, ал.1, т.2, 
ал.2 -4 и ал.7 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне на броя на 
учениците и децата в групите и паралелките на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, се прие предложение относно разрешаване на 
самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2013/2014г. в СОУ „Св. 
Паисий Хилендарски” с. Микрево 
 

6. С Решение № 372 от Протокол № 29/31.10.2013г.  на основание чл. 21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, се прие предложение относно промяна на Решение № 181 от 
Протокол №19/27.12.2012 год. 
 

7. С Решение № 373 от Протокол № 29/31.10.2013г.  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, се 
прие предложение относно отмяна на Решение №182 от Протокол 
№19/27.12.2012 год. 

 

 
IV. Общинска собственост 

 
1. С Решение № 317 от Протокол № 25/25.07.2013г. 
2. С Решение № 319 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
3. С Решение № 320 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
4. С Решение № 321 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
5. С Решение № 322 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
6. С Решение № 323 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
7. С Решение № 324 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
8. С Решение № 325 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
9. С Решение № 326 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
10. С Решение № 327 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
11. С Решение № 328 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
12. С Решение № 330 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
13. С Решение № 331 от Протокол № 26/16.08.2013г. 
14. С Решение № 348 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
15. С Решение № 350 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
16. С Решение № 351 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
17. С Решение № 352 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
18. С Решение № 353 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
19. С Решение № 354 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
20. С Решение № 355 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
21. С Решение № 356 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
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22. С Решение № 357 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
23. С Решение № 358 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
24. С Решение № 359 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
25. С Решение № 360 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
26. С Решение № 361 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
27. С Решение № 362 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
28. С Решение № 374 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
29. С Решение № 376 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
30. С Решение № 377 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
31. С Решение № 378 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
32. С Решение № 379 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
33. С Решение № 380 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
34. С Решение № 381 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
35. С Решение № 382 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
36. С Решение № 387 от Протокол № 30/28.11.2013г. 
37. С Решение № 393 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
38. С Решение № 394 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
39. С Решение № 395 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
40. С Решение № 396 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
41. С Решение № 397 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
42. С Решение № 398 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
43. С Решение № 399 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
44. С Решение № 400 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
45. С Решение № 401 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
46. С Решение № 402 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
47. С Решение № 403 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
48. С Решение № 404 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
49. С Решение № 405 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
50. С Решение № 406 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
51. С Решение № 407 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
52. С Решение № 408 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
53. С Решение № 409 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
54. С Решение № 410 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
55. С Решение № 411 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
56. С Решение № 412 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
57. С Решение № 413 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
58. С Решение № 414 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
59. С Решение № 415 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
60. С Решение № 416 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
61. С Решение № 417 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
62. С Решение № 418 от Протокол № 31/20.12.2013г. 
63. С Решение № 419 от Протокол № 31/20.12.2013г. 

 
 
 
 
 

V. Програми, стратегии и планове. 
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1. С Решение № 307 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл. 27, ал. 2, от 
Закона за вътрешния одит в публичния сектор, се прие предложение относно 
приемане на „Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община 
Струмяни за 2013г.” 
 

2. С Решение № 309 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл.21,ал.1, т.12 от 
ЗМСМА  във връзка с чл.21,ал.1 от Закона за закрила на детето, чл.3, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, се прие предложение 
относно приемане на „Годишна програма за закрила на детето 2013г.” 
 

3. С Решение № 347 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се 
прие предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2013 
година. 
 

4. С Решение № 364 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 
и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 10в, ал.1 и ал.198г, т.4 от Закона за водите 
/ЗВ/, се прие предложение за „Регионален генерален план на водоснабдяването и 
канализацията за обособената територия на „ВиК – Стримон” ООД с. Микрево, 
община Струмяни, област Благоевград”.  
 

5. С Решение № 365 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основани чл. 21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА във връзка с указанията на ДКЕВР гр. София, се прие предложение 
относно приемане на „Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК – 
Стримон” ООД с. Микрево. 
 

6. С Решение № 383 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл. 21, ал.1, т.12 
и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 10в, ал.1 и ал.198г, т.4 от Закона за водите 
/ЗВ/, се прие предложение относно приемане повторно на „ Регионален 
генерален план на водоснабдяването и канализацията за обособената територия 
на „ВиК – Стримон” ООД – с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград. 
 

7. С Решение № 386 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл. 21, ал. 1, т.12 
от ЗМСМА, във връзка с §5, т.1 и т.2 от Заключителните разпоредби на 
Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, в 
сила от 28.12.2012г., прието с ПМС №337 от 20.12.2012г., обн. ДВ. бр. 103 от 
Декември 2012г., се прие предложение относно актуализация на „Общинския 
план за защита при бедствия” 

 
 

VI. Отчети 
 

1. С Решение № 312 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл.27, ал.6  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, се прие 
предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на общински 
съвет и неговите комисии за периода 11.2012 – 06.2013 година. 
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VII. Решения касаещи кандидатстване по 
програми и проекти 

 
1. С Решение № 339 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, се прие предложение относно кандидатстване на Църковното 
настоятелство на църква  „Света Троица” с. Добри Лаки. 
 

2. С Решение № 342 от Протокол № 28/18.09.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 
ЗМСМА,  се прие предложение относно кандидатстване на община Струмяни по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 313 "Насърчаване 
на туристическите дейности” с  Проект „ Малешевско веселие” 
 

3. С Решение № 343 от Протокол № 28/18.09.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 
ЗМСМА,  се прие предложение относно кандидатстване на община Струмяни по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 313 "Насърчаване 
на туристическите дейности” Проект  „Опазване на културно-историческото  
наследство в община Струмяни- поминак и традиции във винарството - „In vino 
veritas” 

 
4. С Решение № 344 от Протокол № 28/18.09.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА,  се прие предложение относно кандидатстване на община Струмяни по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 313 "Насърчаване 
на туристическите дейности” с Проект  “Опазване на културното и историческо 
наследство на община Струмяни, чрез подобряване на околното пространство 
около черквите” 

 
5. С Решение № 345 от Протокол № 28/18.09.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА,  се прие предложение относно кандидатстване на община Струмяни по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” с Проект  „Център за 
електронно обслужване на гражданите и бизнеса чрез информационни 
технологии” 

 
6. С Решение № 346 от Протокол № 28/18.09.2013г. на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА,  се прие предложение относно кандидатстване на община Струмяни по 
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, по Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” с Проект "Подобряване 
на условията за живот в населените места на  Община Струмяни" 

 
 

VIII. Молби на граждани 
 

1. С Решение № 318 от Протокол № 25/25.07.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Стоянка Миткова 
Димова в размер  до 400/четиристотин / лв. след предоставяне на оправдателни 
документи  
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2. С Решение № 340 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Ирина Стоева от 
с. Струмяни в размер до 500/петстотин/ лв. 
 

 
3. С Решение № 341 от Протокол № 27/12.09.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Радко Иванов 
Стоянов от с. Струмяни в размер на 500/петстотин/ лв. 
 

4. С Решение № 366 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Методи Юлиев 
Тушев за Мартин Славчев Димитров от ДЮШ „Малешево 1940” с. Микрево, 
община Струмяни в размер на 1000 /хиляда/ лв. 

 
5. С Решение № 367 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 

от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Христо 
Максимов Илиев от с. Микрево, община Струмяни в размер на 200/двеста/ лв. 
 

6. С Решение № 368 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Александър 
Методиев Георгиев от с. Добри Лаки, община Струмяни в размер на 150 /сто и 
петдесет/лв. 
 

7. С Решение № 369 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Атанас Сашев 
Атанасов от с. Микрево, община Струмяни в размер на 200/двеста/ лв. 
 

8. С Решение № 370 от Протокол № 29/31.10.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Георги Борисов 
Стойков от с. Добри Лаки, община Струмяни в размер на 400/четиристотин/ лв. 
 

9. С Решение № 388 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Атанас Методиев 
Славов от с. Илинденци в размер на 200/двеста / лв., след представяне на 
разходни оправдателни документи. 
 

10. С Решение № 389 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Александра  
Асенова Димитрова от с. Микрево в размер на 200/двеста / лв. , след представяне 
на разходни оправдателни документи. 
 

11. С Решение № 390 от Протокол № 30/28.11.2013г. на основание чл. 21, ал.1. т. 23 
от ЗМСМА, се прие молба за  еднократна финансова помощ на Ана Найденова 
Искренова от с. Микрево в размер на 200/двеста / лв., след представяне на 
разходни оправдателни документи. 

 
 

IX. Други 
 

1. С Решение № 338 от Протокол № 27/12.09.2013г. 
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2. С Решение № 371 от Протокол № 29/31.10.2013г. 
 
 
 
 

          Уважаеми общински съветници, 
 
     Предоставям настоящата информация за сведение, мисля, че винаги до сега като 
Председател на Общински съвет съм реагирал адекватно, компетентно и с респект на 
всяко заседание и няма да има промяна в стила на работата ми и през текущата година. 
Тя ще бъде отговорна и съвестна и  в полза на всички граждани на Община Струмяни.   
     Надявам се с градивност, диалог и самокритичност да коригираме нашите слабости, 
за да вървим напред, в изпълнение на задълженията си на отговорни публични 
личности пред избирателите на Общината. 
 
А оценката за нашата работа ще бъде дадена от Гражданите на Община Струмяни. Нека 
да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните очаквания.  
    През отчитания период мога да обобщя и да направя извод, че общинските съветници 
както  досега подхождат( надявам се ще подхождат и за в бъдеще) много отговорно към 
задълженията си и показват активно отношение към решаване на проблемите на 
гражданите и Общината и допринасят за успешното им развитие. 
 
 
 
С Уважение: 
Кирил Укев  
/Председател на ОбС Струмяни/ 
 


