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ПРОТОКОЛ №2 
 

Решение № 4 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

 Утвърждава поименен състав на постоянните комисии в Общински съвет Струмяни , а 

именно : 

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена : 

                 Членове: Златка Яневска 

                                 Емил Трендафилов 

                                 Анита Митрева 

                                  Елисавета Кирянска 

                                  Костадин Цонев 

2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена : 

                        Членове:Методи Котевски 

                                       Йорданка Стаменова 

                                       Йордан Станишев 

                                       Кирил Укев 

                                       Кирил Писков 

3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена : 

                        Членове:Найден Димитров 

                                       Йорданка Стаменова  

                                       Йордан Станишев 

                                       Славчо Благоев 

                                       Валентин Чиликов 

4.Комисия по бюджета , финанси и изпълнение решенията на ОбС Струмяни 5/пет/ 

члена: 

                       Членове:Емил Трендафилов 
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                                      Златка Яневска 

                                       Йорданка Стаменов 

                                       Костадин Цонев 

                                       Кирил Укев 

5.Комисия по образование , култура , спорт и социални дейности 5/пет/ члена: 

                         Членове:Анита Митрева 

                                       Емил Трендафилов 

                                       Златка Яневска 

                                       Елисавета Кирянска 

                                      Славчо Благоев 

6.Комисия по извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт 

на интереси съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

5 /пет/члена: 

                        Членове:  Костадин Цонев 

                                        Анита Митрева 

                                        Найден Димитров 

                                        Валентин Чиликов 

                                        Методи Котевски 

 

Решение № 5 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема  предложението за председател на комисията по проекти , програми , наредби и 

структура, а именно: 

Председател: Златка Яневска 

       Членове: Емил Трендафилов 

                      Анита Митрева 
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                      Елисавета Кирянска 

                      Костадин Цонев 

 

Решение № 6 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

 Приема предложението за председател на комисията по земеделие, гори, екология, а 

именно: 

 Председател: Методи Котевски 

         Членове: Йорданка Стаменова 

                        Йордан Станишев 

                         Кирил Укев 

                         Кирил Писков 

 

Решение № 7 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

 Приема предложението за председател на комисията по строителство, градоустройство 

и общинска собственост, а именно: 

Председател: Найден Димитров 

       Членове: Йорданка Стаменова  

                      Йордан Станишев 

                      Славчо Благоев 

                      Валентин Чиликов 
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Решение № 8 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема предложението за председател на комисията по бюджет, финанси и контрол по 

изпълнение решенията на ОбС Струмяни, а именно: 

Председател: Емил Трендафилов 

       Членове: Златка Яневска 

                      Йорданка Стаменов 

                       Костадин Цонев 

                        Кирил Укев 

 

Решение № 9 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема предложението за председател на комисията по образование, култура, спорт и 

социални дейности, а именно: 

Председател: Анита Митрева 

       Членове :Емил Трендафилов 

                       Златка Яневска 

                       Елисавета Кирянска 

                       Славчо Благоев         

Решение № 10 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 
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Приема предложението за председател на комисията за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси , а именно: 

Председател: Костадин Цонев 

       Членове: Анита Митрева 

                       Найден Димитров 

                       Валентин Чиликов 

                       Методи Котевски 

 

Решение № 11 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

 Приема предложението, а именно: временната комисия за изработване на Правилник 

за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с ОбА  за мандат 2015-2019г. да се състои от 5 члена.  

Решение № 12 

От заседание на ОбС струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

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

Общински съвет Струмяни реши: 

Избира  5 членна временна комисия за  изработване на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация за мандат 2015-2019 година , която да внесе предложение за нов 

правилник на следващото редовно заседание на Общински съвет Струмяни: 

Председател: Златка Яневска 

       Членове: Анита Митрева 

                       Емил Трендафилов 

                       Валентин Чиликов 

                       Костадин Цонев 
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 Решение № 13 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

 

На основание чл.13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация с 13- за, против – 0, възд.се – 0; 

 
Общински съвет Струмяни реши: 

Комисията по избор да бъде в следния състав: 

Председател:Кирил Укев 

        Членове:Костадин Цонев 

                       Найден Димитров 

 

Решение № 14 

 
От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация и чл.13, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, със: 

- За г-н Емил Трендафилов – 12 / дванадесет/ действителни бюлетини; 

- За г-н  Валентин Чиликов – 12 /дванадесет/ действителни бюлетини; 

-  Една недействителна /празна/ бюлетина. 

 
Общински съвет Струмяни реши: 

 Избра за заместник-председатели на Общински съвет Струмяни – г-н Емил 

Трендафилов и г-н Валентин Чиликов. 
 

 

  Решение № 15 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА във връзка с ал.3 на чл.26 със 13-за, против – 

0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Общински съвет Струмяни определя: 
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1.Продължителността на работното време на председателя – 4 часа на ден при пет 

дневна работна седмица. 

2.Възнаграждението на Председателя на ОбС – 65%  от основната месечна заплата на 

кмета на общината. 

3.Размера на платен годишен отпуск в размер на 20 дни. 

 

  Решение № 16 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.16 от Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България, чл.46а, ал.1 от ЗМСМА и писмо с изх.№ ФО-52/17.11.2015г. 

на зам.министъра на финансите с: 13-за, против-0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя броя на кметските наместници в община Струмяни: 

 
с.Палат – 1 кметски наместник 

с.Махалата и с.Седелец – 1 кметски наместник 

с.Никудин – 1 кметски наместник 

с.Кърпелево и с.Крушица – 1 кметски наместник 

с.Гореме – 1 кметски наместник 

с.Вракуповица – 1 кметски наместник 

с.Клепало – 1 кметски наместник. 

 

Решение № 17 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Постановление № 67/ 14.04.2010г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. ДВ бр.8/28.01.2014г. с  13-за, 

против-0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Потвърждава свое Решение №472 по Протокол №34/27.03.2014г. за размера на 

основното месечно възнаграждение на Кмета на община Струмяни, а именно – 1800.00 

/хиляда и осемстотин/ лева. 
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Решение № 18 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Постановление № 67/ 14.04.2010г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. ДВ бр.8/28.01.2014г. с  11-за, 

против-1, възд.се – 1; 

Общински съвет Струмяни реши: 

 Определя основна месечна заплата на кмет на кметство с.Игралище, в размер на 550.00 

/петстотин и петдесет/ лева. 

Решение № 19 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Постановление № 67/ 14.04.2010г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. ДВ бр.8/28.01.2014г. с  8-за, 

против-4, възд.се – 1; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя основна месечна заплата на кмет на кметство с.Драката, в размер на 530.00 

/петстотин и тридесет/ лева.  

 

Решение № 20 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Постановление № 67/ 14.04.2010г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. ДВ бр.8/28.01.2014г. с  11-за, 

против-1, възд.се – 1; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя основна месечна заплата на кмет на кметство с.Илинденци, в размер на 

830.00 /осемстотин и тридесет/ лева.  

Решение № 21 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Постановление № 67/ 14.04.2010г. за 

заплатите в бюджетните организации и дейности, изм. ДВ бр.8/28.01.2014г. с  13-за, 

против-0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 
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Определя основна месечна заплата на кметовете на кметства както следва: 

1.Основна месечна заплата на кмет на с. Микрево, в размер на 950.00 / деветстотин и 

петдесет/ лева 

2. Основна месечна заплата на кмет на с. Раздол, в размер на 530.00 /петстотин и 

тридесет/ лева 

3. Основна месечна заплата на кмет на с. Цапарево, в размер на 530.00 /петстотин и 

тридесет/ лева 

4. Основна месечна заплата на кмет на с. Добри Лаки, в размер на 530.00 /петстотин и 

тридесет/ лева 

5. Основна месечна заплата на кмет на с. Каменица, в размер на 480.00 /четиристотин и 

осемдесет/ лева 

 

Решение № 22 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА с  13-за, против-0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя  за делегат в  Общото събрание на СЮЗО Кмета на община Струмяни – г-н 

Емил Илиев и за заместник-делегат - Председателя на ОбС Струмяни – г-жа Златка 

Яневска. 

Решение № 23 
 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 03.12.2015г. 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА с  13-за, против-0, възд.се – 0; 

Общински съвет Струмяни реши: 

Определя  делегати в Общото събрание на НСОРБ – г-н Емил Илиев, г-жа Златка 

Янвска и заместник-делегат – упълномощен от председателя един от зам. 

председателите в ОбС Струмяни.  

 
 

 

 


