
 
ПРОТОКОЛ №3 

 
 
 

Решение№ 4 
От заседание, проведено на 02.12.2011г. 

 
На основание чл.21,ал 1 от ЗМСМА с 12 – за , против – 0 ,  възд.се – 0  
  ОбС избира 5/пет/ члена временна комисия за изменение и допълнение на Правилника 
за организация и дейността на Общински съвет , неговите комисии и взаимодействието  
му с общинска администрация,която в срок от 7 /седем/ дни да внесе предложения за 
изменения и допълнения на Правилника в състав както следва : 
            Председател:  Илия Хаджиев – МК „ Нов път за община Струмяни”; 

        Членове: Кирил Писков – ПП „ГЕРБ”; 
                        Валентин Чиликов – ПП „ГЕРБ; 
                        Николай Николов – МК „Нов път за община Струмяни”; 
                        Борис Стоянов – ПП „РЗС”; 

 
Решение№ 5 

От заседание, проведено на 02.12.2011г. 
 
 

На основание чл.21 , ал. 1, т.1 от ЗМСМА с 12 – за , против – 0 ,  възд.се – 0  
Общински съвет Струмяни утвърждава  броя, наименованията и състава на 

постоянните комисии съгласно предложението , а именно : 
1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена : 
                 Председател:Валентин Чиликов 
                        Членове:Николай Николов 
                                       Емил Трендафилов 
                                       Красимир Митрев 
                                       Стойчо Ралков 
2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена : 
                 Председател:Кирил Укев 
                        Членове:Йордан Станишев 
                                       Найден Димитров 
                                       Борис Стоянов 
                                       Кирил Писков 
3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена : 
                 Председател:Найден Димитров 
                        Членове:Красимир Митрев 
                                       Николай Николов 
                                       Кирил Писков 
                                       Антония Георгиева 
4.Комисия по бюджета , финанси 5/пет/ члена: 
               Председател:Емил Трендафилов 
                        Членове:Борис Стоянов 
                                       Йордан Станишев 
                                       Валентин Чиликов 
                                       Кирил Писков 



5.Комисия по образование , култура , спорт и социални дейности 5/пет/ члена: 
                 Председател:Илия Хаджиев 
                        Членове:Емил Трендафилов 
                                       Найден Димитров 
                                       Стойчо Ралков 
                                       Илия Апостолов 
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: 
                 Председател:Антония Георгиева 
                        Членове:Николай Николов 
                                       Йордан Станишев 
                                       Борис Стоянов 
                                       Валентин Чиликов 
 
 

 
Решение №6 

От заседание, проведено на 02.12.2011г. 
 

 
  На основание чл.21 ,ал. 1, т.15 от ЗМСМА с  12 – за , против – 0 ,  възд.се – 0     
Общински съвет Струмяни определя за заместник – делегат в Общото събрание на 
Сдружението на Югозападните общини /СЮЗО/общински съветник от ПП „ГЕРБ” –   
г-н Кирил Укев. 
   

Решение №7 
От заседание, проведено на 02.12.2011г. 

 
 

На основание чл.21 ,ал. 1, т.15  от ЗМСМА с 12 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0    Об 
Общински съвет Струмяни определя за делегат в Националното сдружение на 

общините в Република България /НСОРБ/ общински съветник от ПП „ГЕРБ” – г-н 
Валентин Чиликов. 
 

Решение № 8 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
  На основание чл.26 , ал. 1 от ЗМСМА  във връзка с ал. 3, на чл.26 с 12 – за ; против 
– 0 ; възд.се – 0     

Общински съвет Струмяни определя: 
1. Продължителност на работното време на председателя – 8 часа на ден при пет 

дневна работна седмица. 
2. Възнаграждение на Председателя на ОбС – 85%  от основната месечно заплата 

на кмета на общината. 
 
 
 
 
 



 
Решение №9 

От заседание, проведено на 02.12.2011г 
 

На основание чл.21 , ал. 1, т.5 от ЗМСМА с 8 – за ; 1 – против ; 3 – възд.се.  
ОбС Струмяни определя основна месечна заплата на кмет на кметство с. Илинденци в 
размер на 600/шестстотин/лв. при утвърден минимум 373/триста седемдесет и три/лв. и 
максимум 834/осемстотин тридесет и четири /лв.за длъжността. 
 
   

Решение №10 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
На основание чл.21 , ал. 1, т.5 от ЗМСМА с 12 - за; 0 – против ; 0 – възд.се.  
1. ОбС с.Струмяни определя основна месечна заплата на кмет на общината в размер на 
1262/хиляда двеста шестдесет и два/лв.,при утвърден минимум 694/шестстотин 
деветдесет  и четири/лв. и максимум 1262 /хиляда двеста шестдесет и два/лв. 
 2. ОбС с.Струмяни определя основна месечна заплата на кмет на кметство с.Микрево в 
размер на 650/шестстотин и петдесет/лв., при утвърден минимум 373/триста седемдесет 
и три/лв. и максимум 834/осемстотин тридесет и четири /лв.за длъжността. 
 3. ОбС с.Струмяни определя основна месечна заплата на кмет на кметство с. 
Илинденци в размер на  600/шестстотин/лв. при утвърден минимум 373/триста 
седемдесет и три/лв. и максимум 834/осемстотин тридесет и четири /лв.за длъжността. 
 

Решение №11 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
ОбС Струмяни прекъсва заседанието си за половин час, през което време ПК към ОбС 
да се запознаят с материалите по т.6, т.8 и т.9 от дневния ред и се произнесат със 
съответните становища: 
 
 
 

Решение №12 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
 
На основание чл.21 , ал.1 ,т.12 от ЗМСМА с 12 - за; 0 - против; 0 – възд.се  
Общински съвет Струмяни приема Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност в Община Струмяни за  
 
 

Решение №13 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
На основание чл.21 ,ал.1 ,т.1 от ЗМСМА с 12 – за; 0 – против; 0 – възд.се. 
Общински съвет с.Струмяни реши Наблюдателна комисия на територията на община 
Струмяни , да се състои от 5/пет/ членен състав, като 3/трима/ от членовете да бъдат от 
Общинска администрация с.Струмяни и 2/ двама/ външни експерти. 
     



 
Решение №14 

От заседание, проведено на 02.12.2011г 
 
 

На основание чл.21 ,ал.1, т.10 и т.24 от ЗМСМА , и чл.17 ал.1 от Закона за 
общинския дълг с 11 – за; 0 – против; 1 – възд.се;  
Общински съвет Струмяни допълва Решение № 431 от 29.09.2011г.,с точка 4 както 
следва: 
Общински съвет Струмяни упълномощава кмета на община Струмяни да подпише 
Запис на заповед за новия срок (до 31.03.2012г.) съгласно настоящото решение за 
размера на кредита, дължимите лихви и такси.  
 
 

Решение №15 
От заседание, проведено на 02.12.2011г 

 
 

На основание чл.21, ал.1 , т.10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА;чл.11 , 
ал. 5 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г с 12 – за ; 0 – против ; 0 – възд.се.  

1.  Общински съвет Струмяни упълномощава  кмета  на  община Струмяни да  
подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  119 439, 54 лв. (сто 
и деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и девет  лева и петдесет и четири 
стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 
финансова помощ № 01/313/00042   от 16.06.2011 год.   по мярка 313 за Проект 
„Създаване на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно 
и културно наследство в община Струмяни” сключен между Община Струмяни и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 

2. Възлага на кмета на Община Струмяни да подготви необходимите документи 
за получаване на авансовото плащане по договор № 01/313/00042   и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
 


