
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

                                                                        От Протокол№ 1/ 03.11.2011г. 

 

 

Трета точка: Избор на председател на ОбС –Трекляно; 

 

  

                  На основание чл. 23,ал.3,от ЗМСМА  чл.6, ал.1,чл.8, ал. 3 ПОДбС 

(от проведеното тайно) гласуване  ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 

 

 1.ОбС Трекляно избра за председател   

           г-н Митко Райчов Димов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                                   Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                                                /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

                                                                        От Протокол№ 2/30.11.2011г. 

                                                                        От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

           Втора точка: Приемане на Правилник  (ПОДОбС); 

 

 

На основание чл.21ал. 3,чл.27 ал.3  от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”, против няма,въздържал се 1-г-н С.Стоичков ОбС взе 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2 

 

 

 

1.Приема Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет –мандат 2011 – 2015год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                      Председател ОбС:/П/ 

                    /М.Боянова/                                                 /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

 Точка трета : Избор за зам.председател на ОбС. 

 

 

На основание чл.37, от ЗМСМА,чл.13,ал.1 от ПОДОбС и резултата от 

гласувалите 9 „ЗА”, против –няма,въздържал се 1 г-н Ст.Асенов ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3 

  

 1.ОбС Трекляно избра за заместник председател г-н Стойо 

Асенов Христов. 

 

Забележка: г-н З.Василев не бе в залата и не гласува по т.ІІ-ра от 

Дневния ред. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Точка четвърта от Дневния ред - Избор на Постоянни комисии на 

Общински съвет; 

 

На основание чл.21,ал.1 от ЗМСМА,чл.16,ал.1 от ПОДОбС към ОбСи 

резултата от гласуването 10 „ЗА”, против – няма,въздържал се 1 г-н 

Ст.Стоичков  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 

 

                      1.Утвръждава 4-ри ПК а именно; 

                  1.ПК по финанси ,бюджет, местни данъци и такси, 

Евроингеграция, общинска собственост; 

                 2.ПК по здравеопазване,социални дейности,образование,куртура и 

спорт; 

                 3.ПК по ТСУ,благоустрояване и комунална дейност,селско и 

горско стопанство,пътища,транспорт; 

                 4.ПК по законност,Нормативна уредба,местно 

самоуправление,обществен ред,корупция,бедствия и аварии; 

 

  

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 І-ва Докладна записка- Месечното възнаграждение на Кмета на 

общината; 

 

  

 

На основание чл. 21 ал.1 т.5,чл.27,ал.3 от ЗМСМА ,ПМС № 67/ 

14.04.2010г. и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма 

ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

 

 1.Определя месечно възнаграждение на Кмета на общината да 

бъде в размер на 1260.00лв. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Втора докладна записка; Определяне възнаграждението на председателя на 

Общинския съвет; 

 

 

На основание чл. 26,ал.1,ал.2 и ал.3,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата 

от гласувалите 9 „ЗА”, против –няма,въздържали се 2-ма г-н З.Евтимов и г-н 

З.Захариев ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 

 

 1.ОбС Трекляно определя възнаграждението на Председателя на ОбС 

Трекляно да бъде в размер на 40%  от заплатата на кмета или 504.00лв. 

 2.ОбС Трекляно определя работно време на Председателя да бъде 

2/два/дни седмично – понеделник и петък по 8 /осем/ часа работен ден и 

дните ,когато участва в заседания на ПК и в заседания на ОбС. 

 3.Председателя на ОбС има право на платен годишен отпуск  в размер 

на 12 работни дни т.е. 40% от платения годишен отпуск на Кмета. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 3- Определяне трудовото възнаграждение на 

техническия секретар; 

на основание чл.29а ,ал.1 и 2,чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 

11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

 

 

 1.Определя месечно допълнително трудово възнаграждение на 

техническия секретар Мая Първанова Боянова  в размер на 200.00лв. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

Докладна записка № 4 относно- Възнаграждението на ОбС; 

 

            На основание чл. 34,ал.1 и чл. 27 ,ал.3  от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”, против-няма,въздържал се 1 г-н З.Захариев ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

 

 1.Не възразява  възнаграждението на общинските съветници от 

230.00лв.,коато беше през мандат 2007-2011г.  да остане без промяна до края 

на 2011г. т.е. до приемане на Новия Бюджет на общината за 2012г. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Докладна записка № 5 – Определяне състава на наблюдателна 

комисия към затвора в гр.Бобов дол; 

 

На основание чл.21 ал.1,чл.27,ал.2 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”,против – няма,въздържал се 1 г-н З.Захариев ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9 

 

 1.Определя състав на наблюдателна комисия 

 от 3-ма души а именно;  

Председател: г-жа Надка Стоичкова  

                                Членове:г-н Красимир Горов   

                                                г-н Иван Велинов 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Докладна записка № 6 - Избор на членове в Областния съвет за 

развитие; 

 

На основание  чл. 27 ал.2 от ЗМСМА и чл.18,ал.5 и 6 от Закона за 

регионалното развитие и резултата от гласуването 11 гласа „ЗА”, против-

няма,въздържали се няма-ОбС  взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 

 

1.ОбС избира за членове на Областния съвет за развитие  

 г-н РАДКО  КИРИЛОВ ПЕТРУНОВ – кмет на общината и 

           г-н МИТКО РАЙЧЕВ ДИМОВ  – председател ОбС с.Трекляно.   

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                   /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол№ 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Докладна записка № 7 – Избор за делегати в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България; 

 

На основание чл.21,ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.12,ал.2 и чл. 

27,ал.1 от Устава на НСОРБ и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, против и 

въздържали се няма ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е  

№11 

 

 1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България; 

1.Радко Кирилов Петрунов – кмет на община Трекляно 

2.За зам.делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България –Митко Райчев Димов – председател ОбС;  

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 2/ 30.11.2011г. 

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Докладна записка № 8 – Избор на делегати в Общото събрание на 

Сдружение на Югозападните общини-Благоевград; 

 

На основание чл. 21,ал.1,т.15 ,чл.27,ал.2 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против ивъздържали се няма ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

 

 1.Определя за делегати в Общото събрание на Сдружение на 

Югозападните общини-Благоевград; 

 г-н Радко Кирилов Петрунов – кмет на община Трекляно за 

делегат; 

 Г-н Митко Райчев Димов – председател на ОбС Трекляно за зам. 

делегат; 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

Точка първа – Относно -  извършената работа на общинската 

администрация за подготовка на работата при зимни условия. 

 

На основание чл.21ал.1 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№13 

 

1. ОбС дава положителна оценка за извършената работа на общинската 

администрация за подготовка на работата при зимни условия. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

 Точка втора – Относно - информация за възникнал пожар на 

територията на общ.Трекляно 

 

На основание чл.21ал.1 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е 

№14 

          

 

1.ОбС приема устната информация за възникнал пожар на територията 

на общ.Трекляно и организацията по неговото потушаване за сведение.  

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

Докладна записка № 1 – Относно – приемане  План – сметка за 

разходите във връзка със сметосъбиране и сметоизвозване 

 

На основание чл.66,ал.1 от ЗМДТ, чл.21, ал.1,чл.27,ал. 4 и 5 от ЗМСМА 

ОбС вземе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№15 

 

 

1.ОбС  Приема така предложената план – сметка за разходите във 

връзка със сметосъбиране и сметоизвозване,обезвреждане на битови 

отпадъци в депа или други съоръжения,чистотата на територията за 

обществено ползване на територията на община Трекляно за 2012г. съгласно 

чл.66,ал.1 от ЗМДТ.   

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Докладна записка № 2 – Относно - Съгласуване на вътрешни 

компенсационни промени; 

 

 

На основание чл. 21ал.1 т.6  и чл.27 ал.3от ЗМСМА и резултата от 

поименното гласуване г-н З.Захариев „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”, 

А.Симеонова „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”,г-н  Б.Ангелов „ЗА”, К.Арсов „ЗА”, г-н 

З.Евтимов –„въздържал се „г-жа Н.Стоичкова „ЗА”, г-н Ст.Стоичков „ЗА”, г-

н М.Димов „ЗА” ОбС  взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№16 

 

1. ОбС съгласува на основание чл.12,ал.3 от ЗДБРБ за 2011г.,  

вътрешни компенсационни промени между разходни 

параграфи,функции,групи и дейности, както и между отделни обекти 

в разпределението на целевата субсидия за капитални разходи  на 

община Трекляно за 2011г. както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Обекти план отчет 

1. Ремонт училище с.Трекляно 5000 4890 

2. Ремонт училище с.Средорек - 1555 



3. Ремонт общежитие с.Трекляно 5000 2729 

4. Осн.рем.водопровод с.Сушица 5600 2817 

5. Осн.рем.водопровод с.Уши 6000 12770 

6. Осн.рем.водопровод с.Чешлянци 6000 3976 

7. Осн.рем.водопровод с.Косово 8000 8205 

8. Осн.рем.водопровод с.Бъзовица 7000 6329 

9. Рем.административна сграда Средорек - 1647 

10. Рем.общ.сграда Трекляно 4598 4596 

11. Ремонт тоалетна с.Средорек - 1368 

12. Ремонт дървен мост с.Трекляно 1000 868 

13. Ремонт лек автомобил „Нива” - 1448 

14. Рем.лекотоварен автомобил УАЗ-452 5000 - 

15. Закупуване програмни продукти 502 502 

16. Осн.рем.общ.път КNL3215 (бивш ІV-63091)Д.Кобиле-

Метохия км3+000:6+800-участък от км 6+047 до 6+332 

44000 44000 

17. Осн.рем.общ.път КNL3213 (бивш ІV-63087) Средорек-

Бъзовица км 0 + 000:6+500 участък от км 5+807 до 

км.5+982 

28000 28000 

18. Осн.рем.общ.път Чешлянци- Метохия от км 3+000 до км. 

6+800 

66600 66600 

 Всичко: 192300 192300 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Докладна записка № 3 – Относно – Приемане  Структурата на 

общинската администрация за 2012г.считано от 01.01.2012г.    

 

На основание чл.21, ал.1 т.2,чл.27, ал.3 от ЗМСМА,чл.52 ал.3,чл.91 ал.1 

от ПОДОбС и резултата от гласувалите  10 „ЗА” , против – няма, въздържали 

се няма ОбС взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№17 

 

     

 1.ОбС приема Структурата на общинската администрация за 

2012г.считано от 01.01.2012г.    

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 Докладна записка № 4 – Относно – отпускане  финансова помощ на 

социално – слаби лица и семейства; 

на основание чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване: : ,  г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н З.Евтимов, г-жа Ани 

Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков,г-жа Н.Стоичкова,г-н М.Димов „ЗА” ,1 

„въздаржал се”  г-н З.Захариев,против няма  –ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 

               1.ОбС отпуска финансова помощ на следните лица;   

 

 1.Цветанка Огнянова Стоева с.Трекляно –                    60.00лв. 

2.Николай Венелинов Янчев с.Трекляно –                     30.00лв. 

3.Славка Ангелова Йосифова с.Горни Кортен –            50.00лв. 

4.Верка Станчева Михайлова с.Сушица –                      70.00лв. 

5.Ивета Иванова Колева с.Трекляно –                            60.00лв. 

6.Надежда Славчева Качева с.Трекляно –                      40.00лв. 

7.Стойна Евтимова Янева с.Трекляно –                           60.00лв. 

8.Румен Атанасов Иванов с.Уши –                                   30.00лв. 

10.Лоза Драгомирова Минова с.Трекляно –                    50.00лв. 

11.Полина Кирилова Петрова с.Трекляно –                    60.00лв. 

12.Кристина Кирилова Петрова с.Трекляно –                 80.00лв. 

13.Ани Ставрева Тодорова с.Трекляно –                          60.00лв. 

14.16.Надежда Симеонова Петрова с.Бъзовица –            80.00лв. 

15.Боян Георгиев Христов с.Злогош –                              30.00лв. 

16.Данчо Асенов Василев с.Трекляно –                            50.00лв. 

17.Емил Асенов Борисов с.Горни Кортен –                     50.00лв. 

18.21.Роза Александрова Балабанова с.Трекляно –         50.00лв. 

19.Стойо Асенов Гигов с.Трекляно –                                50.00лв. 



20.Антон Иванов Георгиев с.Добри дол –                        80.00лв. 

21.Цветанка Савова Петрова с.Косово –                           50.00лв. 

22.Стоян Орлинов Стоянов с.Трекляно-                           80.00лв. 

 23.Свилен Крумов Стоянов с.Трекляно –                         50.00лв. 

 24.Венетка Стоичкова Станимирова с.Трекляно –          50.00лв. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Докладна записка № 5- Относно – Изор на комисия от ЗПРКИ; 

На основание чл.48,ал.1 чл.27,ал.3 от ЗМСМА,чл.12,т.2 във връзка с чл. 

14 от ЗПРКИ ( Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси), ОбС да вземе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

 

 1.ОбС избра комисия в състав от 3-ма души  

 

 1.Председател - Стефан Стоичков   

 Членове - Захари Захариев 

- Боян Балабанов 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 Докладна записка № 6 – Относно – Осъществяване на транспортна 

връзка на околните села с общинския център Трекляно; 

 

На основание  чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 8 „ЗА”, 

против –няма,въздържали се 2-ма г-жа А.Симеонова и г-н З.Захариев  ОбС  

взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

1.Препоръчва на кмета на общината съвместно с общинския съвет да 

подобрат транспортната връзка на територията на община Трекляно, като 

проведат разговори  с ръководствата на ДАП Радомир  и  ЕООД” Пътнически 

превози” Кюстендил. 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Докладна записка № 7 – Относно - Пускане на частично улично 

осветление на територията на община Трекляно; 

 

На основание  27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 10 „ЗА”, 

против и въздържали се няма ОбС взе 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

21 

 

1.Препоръчва на кмета на общината съвместно с общинския съвет да 

работят за пускането на частично улично осветление на територията на 

община Трекляно чрез участие в проекти  или от капитални средства. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

Докладна записка № 8  Относно - Възстановяване работата на 

бензиностанцията в с.Габрешевци; 

 

 

На основание  27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласуването 10 „ЗА”, 

против – няма,въздържали се няма   ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 

 

 

1.Препоръчва на кмета на общината съвместно с общинския съвет да 

проверят възможността за възстановяване работата на бензиностанцията в 

с.Габрешевци и при възможност да се даде на концесия.  

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Докладна записка № 9 – Относно - възстановяване на земя в 

землището на село Киселица по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

 

 

На основание чл. 27,ал.3, от ЗМСМА ,чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ   и резултата 

от гласувалите 9 „ЗА”, против-няма, въдържали се 1 г-жа А.Симеонова ОбС 

взе 

 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№23 

 

 1.ОбС не възразява да бъде възстановен имот имот № 000135 и № 

000134, находящи се в землището на с.Киселица с площи съответно 1.006 дка 

в местността „Неден” и 1.633 дка в местността „Неден”, стопанисвани и 

управлявани от община Трекляно съгласно чл. 19 ал.1 от ЗСПЗЗ  на н-ци на 

на наследници на Йонка Василева Зарева, бивш жител на с.Киселица , по 

преписка вх.№09175/31.07.1992г. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 Докладна записка № 9а – Относно Възстановяване на земя в 

землището на село- Горни Коритен,  по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

 На основание чл. чл. 27,ал.3, от ЗМСМА ,чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ   и 

резултата от гласувалите 9 „ЗА”, против-няма, въдържали се 1 г-жа 

А.Симеонова ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23а 

 

1.ОбС не възразява да бъде възстановени имоти имот № 002064 в 

местността „Добри дол” – 1.081дка, № 002065 в местността „Добри дол”- 

2.577 дка,№ 002066 в местността „Добри дол” – 5.294дка,№ 002076 в 

местността „Гробище” – 0.897 дка, № 002077 в местността „Селото” – 

2.437дка,№ 002071 в местността „Брего” – 2.252 дка,№ 002072 в 

местността „Реката” -1.480дка,№ 002073 в местността „Около къщи”-

0.562дка,    

№ 002075 в местността „Каменен кладенец” -0.802дка,№ 002061 в 

местността „Митовица” -3.240 дка,№ 002060 в местността „Митовица”- 

3.273 дка, 

№ 002069 в местността „Горовица” -1.112 дка,№ 002057 в местността 

„Радина” -6.222 дка,№ 002056 в местността „Янкова кория” -3.052 дка,№ 

002055 в местността „Под кория”-4.171 дка,№ 002054 в местността 

„Бандерата” -6.231 дка,№ 002062 в местността „Митовица” – 0.158 дка и 

№ 002058 в местността „Разсолница” -3.936 дка находящи се в землището 

на с.Горни Коритен стопанисвани и управлявани от община Трекляно 

съгласно чл. 19 ал.1 от ЗСПЗЗ  на  наследник на Захари Йовев Груев,бивш 

жител на с.Горни Коритен   по преписка вх.№10107/11.03.1992г. 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 3 /23.12.2011г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

 Докладна записка № 10 – Относно - Избор за представител за участие 

в Общо събрание на съдружениците на „В и К” ООД – в ликвидация –

гр.Кюстендил; 

 

 

На основание чл. 27,ал.3,чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

 

1.ОбС Трекляно определя за представител за участие в Общо събрание 

на съдружениците на „В и К” ООД – в ликвидация –гр.Кюстендил на 

07.03.2012г.   –Радко Кирилов Петрунов – кмет на община Трекляно. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

 Точка първа от Дневния ред- Относно - Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на община Трекляно за периода 01.01.11г.- 31.12.11г. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6чл.27,ал.3 и5 , чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, 

ал.7,т.1,т.3,т.6,т.7 чл.12  от ЗОБ и чл. 52,ал.3,ал.4 от ПОДОбС   

и резултата  от поименното гласуване- г-н З.Захариев – „против, г-н 

Б.Балабанов –ЗА”, г-н К.Арсов „ЗА”,  г-н Ст.Асенов „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”, г-н Ст.Стоичков –„ЗА”, г-н Здравко Евтимов „въздържал се”, г-жа Надя 

Стоичкова „ ЗА”,  г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,Митко Димов „ЗА”, ОбС   вземе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 

 

 1.ОбС приема  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община 

Трекляно за периода 01.01.2011г.- 31.12.2011г. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 Втора точка – Относно – Приемане План за работата на ОбС през 

2012г.; 

 

На основание чл. 21 ал.1и 6 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  26 

 

 1.Приема Плана  за работата на ОбС през 2012г. с така направените 

промени към него. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

 

Точка трета – Относно – Приемане  Културния календарен план на 

общината за 2012г. 

 

На основание чл. 21 ал.1,т.23 и чл. 27 ал.3 от ЗМСМА ОбС да вземе   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 

 

1.ОбС приема Културния календарен план на общината за 2012г.  

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

Докладна записка № 1 – Относно - Възстановяване на земеделска земя 

в с.Горни Коритен;  

 

 

На основание чл. 27,ал.3, от ЗМСМА ,чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ   и резултата 

от гласувалите 9 „ЗА”, против-няма, въдържали се 1 г-жа А.Симеонова ОбС 

взе 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

 

 1.ОбС не възразява да бъде възстановен имот   № 002084 с площ 3.885 

дка в м.” при дупките”,№ 002083 с площ 2.161 дка в м.” при буката”, № 

002082 с площ 3.256 в м.” Прека нива”,  № 002085 с площ 1.689 дка в м. 

„Реката”, № 002081 с площ 2.081 дка в м.” У кориите”, № 002079 с площ 

2.354 дка в м.” При кории”, № 002080 с площ 2.705 дка в м.” Над кориите” 

стопанисвани и управлявани от община Трекляно съгласно чл. 19 ал.1 от 

ЗСПЗЗ  на н-ци  Захари Йовев Груев, бивш жител на с.Горни Коритен , по 

преписка вх.№10107/11.03.1992г. 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 
 

Докладна записка № 2 – Относно – – Определянето и 

администрирането на такси през 2012г. по ЗМД.; 

 

 

На основание . чл.21 ,ал.1, т.7 ,чл.27, ал. 4 и 5  от ЗМСМА ,  и резултата 

от поеменното гласуване ; г-н К.Арсов – „ЗА”,г-н Ст.Асенов „ЗА”, г-н 

Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”, г-н З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани 

Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков”ЗА”,г-жа Н.Стоичкова „ЗА”,г-н М.Димов 

„ЗА” , г-н З.Захариев, въздаржал се-няма, против няма  –ОбС взе 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 

 

 1.ОбС дава съгласието си през 2012г. администрирането на местни 

данъци и такси  да се извърши по Наредбата за МДТ приета и актуализирана 

през м. 2007-2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

Докладна записка № 3 - Относно стартирал трансграничен проект 

България – Сърбия „Крайще – средище на уникални сортове овощни  

 култури „ 

 

 

 

На основание 21 ,ал.1 т.23  чл.27 ал.3 от ЗМСМА  ОбС да вземе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

 

 1.ОбС дава съгласието си община Трекляно  с водещ партньор 

„Лесотехнически „университет София  и съвместно с община 

Босилеград,Културно-информационен център Босилеград,училище по 

земеделие Сурдолица, Института по овощарство гр.Кюстендил. 

Да участва на втори етап на проект „ Създаване разсадници с генни 

банки за ценни сортове местни овощни култури в трансграничен район 

Крайще”.  
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4. Относно-Приема  Програмата за управление на община Трекляно за 

м.2012-2015г.съобразена с  актуализирания общинския Плана за развитие 

2010г.-2013г. 

 

 

На основание чл.44т.19,ал.5 и чл. 27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 10 „ЗА”,против и въздържали се няма  ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

 

1.ОбС Приема Програмата за управление на община Трекляно за 

м.2012-2015г.съобразена с  актуализирания общинския Плана за развитие 

2010г. - 2013г. 
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Докладна записка № 5 Относно – Възнаграждението на общинските 

съветници за мандат 2012г-2015г. 

 

На основание чл.34,ал.2,чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и  чл. 69,ал.1 т.5 от 

ПОДОбС и резултата от гласувалите 10 „ЗА”-против и въздържали се няма 

ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

 1.ОбС дава съгласието си възнаграждението на Общинските съветници 

да бъде месечно в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата за 

последния месец на последното тримесечие.Считано за мандата. 

 2. При неприсъствие на общинските съветници в заседание на ПК и 

заседание на ОбС съгласно чл. 69,ал.1 т.5 от ПОДОбС да не им бъде 

удържана процентно сума. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 4 /27.01.2012г   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 6 - Отпускане на социална помощ на лицето 

Виолета Асенова Накова от с.Трекляно 

 

На основание чл. 52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване: : ,  г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”, г-н З.Евтимов „ЗА, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н 

Ст.Стоичков „ЗА”,г-жа Н.Стоичкова „ЗА”,г-н М.Димов „ЗА” , г-н З.Захариев 

„ЗА”,против и въздържали се няма  –ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

 

1.ОбС Трекляно дава съгласието си да бъде отпусната социална помощ 

на лицето Виолета Асенова Накова от с.Трекляно,обл.Кюстендил  за месеците 

декември 2011г. и януари,февруари  и март 2012г. в размер от по 50.00лв. 
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Първа точка от Дневния ред - Относно - Приемане Бюджет 2012г. на 

община Трекляно , обл.Кюстендилска; 

 На основание чл.52,ал.1 и чл. 21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА,чл.11 ал.9,чл.12 и чл. 30,ал.1 от ЗОБ и във връзка с разпоредба на 

ЗДБРБ за 2012г.,ПМС № 367 / 29.12.2011г. и Наредбата на общинския съвет 

по чл.9а от ЗОБ, и резултата от  поименното гласуване  - г-н З.Захариев – „ЗА, 

г-н Б.Балабанов –ЗА”, г-н К.Арсов „ЗА”,  г-н Ст.Асенов „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”, г-н Ст.Стоичков –„ЗА”, г-н Здравко Евтимов „ЗА”, г-жа Надя 

Стоичкова „ ЗА”, Иван Велинов „ЗА”,  г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,Митко 

Димов „ЗА”, ОбС  взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 

 

Приема Бюджета на Община Трекляно за 2012г.,   както следва: 

 

І. По приходната част                                                             1173032 лв. 

1.1 Приходи за държавни дейности                                           673082 лв. 

1.1.1Обща субсидия за делегирани дейности                           575199 лв. 

1.1.2 Целева субсидия за капитални разходи                                5000 лв. 

1.1.3 Преходен остатък от 2011г.                                                  92883 лв. 

1.2 Приход за общински дейности                                             499950 лв. 

1.2.1 Данъчни приходи                                                                  11950 лв. 

1.2.2 Неданъчни приходи                                                             18050 лв. 

1.2.3 Обща изравнителна субсидия                                           182900 лв. 

1.2.4 Зично подържане и снегопочистване                                 35400 лв. 

1.2.5 Целева субсидия за капит. разходи                                  182800 лв. 

1.2.6 Преходен остатък от 2011г.                                                 68850 лв. 

 

 

ІІ. По разходната част                                                            1173032 лв. 



2.1 Държавни дейности                                                               673082 лв. 

 в т.ч. –общинска администрация                                               402708 лв. 

- Отбрана и сигурност                                                      77025 лв. 

- Образование                                                                  134921 лв. 

- Здравеопазване                                                                    448 лв. 

- Култура                                                                             39980 лв. 

2.2.Общински дейности                                                               499950 лв. 

   в т.ч.  – общинска администрация                                              81425 лв. 

- Общински съвет                                                               50902 лв. 

- Стол – училище                                                                  9712 лв.     

- Домашен соц.патронаж                                                   30779 лв. 

- Др.дейн.по здравеопазване                                               7361 лв. 

- В и К                                                                                  11000 лв. 

- Осветление                                                                           500 лв. 

- Чистота                                                                              31425 лв. 

- Др.дейн. по благоустрояване                                          19000 лв. 

- Обредни домове                                                                 1200 лв. 

- Служби и дейн. по подр.общ.път                                 254522 лв. 

-  Трансгранично сътрудничество                                      2124 лв. 

3.Приема бюджета по агрегирани бюджетни показатели съгласно 

формата по приложение № 14. 

4.Приема разпределението на преходния остатък от 2011г. – 161733 лв. 

4.1. Държавни дейности                                                                 92883 лв.     

    в т.ч. –общинска администрация                                              67808 лв. 

- Отбрана и сигурност                                                       17664 лв. 

- Образование                                                                       2087 лв. 

- Култура                                                                               5324 лв. 

4.2 Общински дейности                                                                  68850 лв.      

    в т.ч. –общинска администрация                                                 8085 лв.     

- Общински съвет                                                               12278 лв. 

- В и К                                                                                    5845 лв. 

- Чистота                                                                                3484 лв.       

- Служби и дейн.по подр. пътища                                     37034 лв. 

- Трансгранично сътрудничество                                        2124 лв. 

5Приема разпределението на целевата субсидия  

за капитални разходи -                                                                   187800 лв. 

5.1 Държавни дейности                                                                      5000 лв. 

  в т.ч.- ремонт училище Трекляно                                                    2500 лв. 

- Ремонт общеж. Трекляно                                                    2500 лв. 

5.2 Общински дейности                                                                  182800 лв.  



  В т.ч. – ремонт адм.страда Трекляно                                             10000 лв. 

- ремонт кметство Злогош                                                     5000 лв. 

- ремонт водопровод с.Г.Кортен                                           2500 лв. 

- ремонт водопровод с.Уши                                                  1500 лв. 

- ремонт водопровод Косово                                                 1000 лв. 

- ремонт общински блок Трекляно                                       9000 лв. 

- ремонт тротоари Трекляно                                                10000 лв. 

- закупуване компютри – 3 бр.                                              4000 лв.  

- закупуване програмни продукти                                        1200 лв. 

- рем.общ.път Средорек – Бъзовица                                   28000 лв. 

- рем.общ.път Д.Кобиле – Киселица (обаластряване)      60000 лв. 

- рем.общ.път Трекляно -Средорек – Уши                        50600 лв. 

 

6.Приема следните лимити за разходи: 

6.1 Представителни разходи                                                              1000 лв. 

6.2 Финансова помощ по решение на ОбС                                      6000 лв. 

6.3 Социално – битови разходи в размер 3% от начислените трудови 

възнаграждения. 

6.4 Определя численост на пътуващи учители – 5бр. 

7.Общинския съвет следвайки функциите на оптималност и прозрачност 

упълномощава кмета след направените от него предложения и утвърден от 

ОбС да извършва следните дейности. 

7.1 Да утвърди поименен списък на лицата,които имат право на транспортни 

разходи в размер на 60%,а за учителите съгласно колективно – трудовия 

договор в размер на 85%. 

7.2 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи 

в обема на общинските разходи за една бюджетна дейност без средствата за 

заплати и осигурителни вноски в частта на делегираните от държавата 

дейности. 

7.3 Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 

дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без 

да изменя общия размер в частта на местните дейности. 

7.4 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране на 

общински проекти и програми. 
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Втора точка – Относно – Приемане на  информация за състоянието на 

престъпността и мерките, които се вземат за борба с нея; 

 

На основание чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, 

против и въздържали се няма ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 

 

 

1.ОбС Трекляно приема  информация за състоянието на престъпността 

и мерките, които се вземат за борба с нея за сведение. 

2.Общински съвет Трекляно препоръчва на Областна дирекция на МВР 

гр.Кюстендил да направи искане пред МВР София за откриване през 2012г. 

на ПУчастък в община Трекляно.  

3.ОбС възлага на кмета на общината г-н Радко Петрунов да направи 

мотивирано искане до Областен директор на МВР гр.Кюстендил за откриване 

на  ПУчастък на територията на община Трекляно. 
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Трета точка от Дневния ред - Информация във връзка с 

Еврофондовете и субсидиране на единица площ; 

На основание чл. 27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 11 „З”, 

против и въздържали се няма  ОбС  взе 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 

1.ОбС Трекляно приема устната информация във връзка с 

Еврофондовете и субсидиране на единица площ за сведение. 
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 Докладна записка № 1- Относно - Възстановяване на 

имоти,управлявани от Община Трекляно,съгласно чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в 

с.Косово 

На основание чл. 27,ал.3, от ЗМСМА ,чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ   и резултата 

от гласувалите  10 „ЗА”, против-няма, въдържали се 1 г-жа А.Симеонова ОбС 

взе 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 

 

 1.ОбС не възразява да бъде възстановен имот  № 058009 и № 058008 

находящи се в землището на с.Косово с площи съответно 0.945дка в 

местността „Заедница”  и 0.686 дка в местността „Заедница” 
стопанисвани и управлявани от община Трекляно съгласно чл. 19 ал.1 от 

ЗСПЗЗ  на н-ци  Александър Стоев Тасев , бивш жител на с.Косово , по 

преписка вх.№02103/11.03.1992г. 
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Докладна записка № 2. Относно – Постъпило мотивирано искане от 

ОС „Земеделие” гр.Кюстендил,офис Трекляно с изх.№ РД-05-05/ 20.01.2012г. 

за възстановяване на имоти,управлявани от Община Трекляно,съгласно 

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в с.Д.Коритен- 

 

На основание чл. 27,ал.3, от ЗМСМА ,чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ   и резултата 

от гласувалите 10”ЗА”, против-няма, въдържали се 1 г-жа А.Симеонова ОбС 

взе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 

 

 1.ОбС не възразява да бъде възстановен имот  № 010067 находящ се в 

землището на с.Долни Коритен с площи съответно 2.366дка в местността 

„Смил”  стопанисвани и управлявани от община Трекляно съгласно чл. 19 

ал.1 от ЗСПЗЗ  на н-ци   Крум Николов Христов, бивш жител на с.Долни 

Коритен , по преписка вх.№13315/20.11.2008г. 
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Докладна записка № 3.Относно-  Участие на Община Трекляно в 

проект „Мостове към бъдещето” по програма на трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия. 

 

  На основание 21 ,ал.1 т.23  чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”,против и въздържали се няма  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

 

1.ОбС Трекляно дава съгласие за участие на Община Трекляно по 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в 

проект „Мостове към бъдещето”.Водещ партньор е НЧ „Пробуда 1961” 

гр.Кюстендил и партньори Община Трекляно ,студенски културен център 

Ниш – РСърбия ,фондация граждански инициативи за местно развитие 

гр.Кюстендил. Целите на проекта са популязиране природния потенциал, 

културата и туристическите забележителности между трите гранични общини 

– Трекляно,Кюстендил и Ниш. 
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Докладна записка № 4. Относно – Участие на община Трекляно в 

проект “ По новите пътища към общото бъдеще на Трекляно и 

Босилеград” по програма за трансгранично сътрудничество България – 

Сърбия”. 

 

На основание 21 ,ал.1 т.23  чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма  ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

 

 

 1.Общински съвет – Трекляно дава съгласие за участие на Община 

Трекляно по програма за трансгранично сътрудничество между България и 

Сърбия в проект „ По новите пътища към общото бъдеще на Трекляно и 

Босилеград”. Водещ партньор е Община Трекляно и партньор по проекта 

община Босилеград.Предмет на проекта: Подобряване достъпа до културно – 

исторически  обекти в географски регион „Краище”,чрез преасфалтиране на 

пътища и подобряване на централните части на населените места. 

 2.Декларира, че пътната мрежа няма да бъде преостъпвана в рамките на 

5год. 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 



 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 5 /17.02.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 5. Относно- Отпускане еднократна помощ на 

Стефан Борисов от с.Косово 

 

на основание чл. 52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване: г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Ст.Асенов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”, г-н З.Евтимов „ЗА, г-жа Ани 

Симеонова „ЗА” ,г-н И.Велинов „ЗА”, г-н Ст.Стоичков „ЗА”,г-жа 

Н.Стоичкова „ЗА”,г-н М.Димов „ЗА” , г-н З.Захариев „ЗА”,против и 

въздържали се няма  –ОбС взе   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 

 1.ОбС Трекляно отпуска еднократна помощ на Стефан Борисов от 

с.Косово  в размер на 80.00лв. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 Пэърва точка – Относно- приемане  Информация за заетостта и 

безработицата в община Трекляно. 

 

На основание чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 9 „ЗА”, 

против – 2-ма г-жа Н.Стоичкова и г-н Ст.Стоичков,въздържали се няма  ОбС 

взе  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42 

 

 

1.ОбС приема Информация за заетостта и безработицата в община 

Трекляно. 

2.Препоръчва на кмета на общината, секретаря и кметските наместници  

да оказват контрол по назначените лица по програмите. 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 Втора точка – Относно – Приемане  Наредба за управление на 

общинските пътища на територията на община Трекляно.  

 

На основание чл.21,ал.2  и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА  и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС  взе 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 

 

1.ОбС приема Наредба за управление на общинските пътища на 

територията на община Трекляно.  

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 По трета точка от Дневния ред - Отпускане финансова помощ на 

социално – слаби лица и семейства от община Трекляно; 

На основание чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване: : г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов „ЗА”,г-н 

З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-жа 

Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА” , „въздаржал се - 

няма  ,против няма  –ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 44 

 

       1.ОбС отпуска финансова помощ на лицата, а именно: 

                

     1.Крум Младенов Величков с.Горни Кортен – 50.00лв. 

2.Георги Христов Георгиев с.Злогош – 50.00лв. 

3.Дафина Младенова Божилова с.Злогош – 40.00лв 

4.Данка Евтимова Георгиева с.Добри дол – 40.00лв. 

5.Богданка Асенова Величкова с.Трекляно – 50.00лв. 

6.Стоян Величков Тодоров с.Злогош – 40.00лв. 

7.Милена Рангелова Станчева с.Сушица – 40.00лв. 

8.Георги Илиев Хаджийски с.Злогош – 50.00лв. 

9. Гаврил Стойнев Динев с.Трекляно – 50.00лв. 

10.Евтимка Стоянова Милошова с.Трекляно – 50.00лв. 

11.Станка Йорданова Хаджийска с.Злогош – 50.00лв. 

12.Роза Александрова Балабанов с.Трекляно – 60.00лв. 

13.Ставри Тодоров Евтимов с.Трекляно – 50.00 лв. 

14.Стоян Орлинов Стоянов с.Горни Кортен – 50.00лв. 

15.Славка Ангелова Йосифова с.Горни Кортен – 50.00лв. 

16.Станислав Ангелов Каменов с.Горни Кортен – 40.00лв. 



17.Марияна Асенова Петрова с.Трекляно – 50.00лв. 

18.Стефан Владимиров Божилов с.Трекляно – 60.00лв. 

19.Стойо Станоев Гигов с.Трекляно – 50.00лв. 

20.Свилен Крумов Стоянов с.Трекляно – 50.00лв. 

21.Цветанка Огнянова Стоева с.Трекляно – 50.00лв. 

22.Николина Христова Григорова с.Злогош – 40.00лв. 

23.Боян Георгиев Христов с.Злогош – 60.00лв. 

24.Николайчо Димитров Николов с.Средорек – 40.00лв. 

25. Надежда Славчева Качева с.Трекляно – 50.00лв. 

26.Румен Атанасов Иванов с.Уши – 30.00лв. 

27.Венетка Стоичкова Станимирова с.Трекляно -50.00лв. 

28.Даниел Крумов Кирилов с.Трекляно – 40.00лв. 

29.Евгения Емилова Димитрова с.Горни Кортен – 40.00лв. 

30.Емил Асенов Борисов с.Горни Кортен – 80.00лв. 

31.Богдан Венциславов Ангелов с.Горни Кортен – 40.00лв. 

32.Пенка Димитрова Стоименова с.Средорек – 40.00лв. 

33.Полина Кирилова Петрова с.Трекляно – 40.00лв. 

34.Надежда Симеонова Петрова с.Бъзовица – 50.00лв. 

35.Мария Стойнева Иванова с.Трекляно – 40.00лв. 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Четвърта точка от Дневния ред - Информация за работата на 

общината по ЕПроекти; 

На основание чл. 27 ал.3 от ЗМСМА  и резултата от гласувалите 10 

ЗА”,въздържал се- 1 г-н З.Евтимов,против – няма  ОбС  взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 45 

 

 1.Приема Информацията за работата на община Трекляно по Евро 

Проекти за сведение. 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 1.Относно – Монтиране на апарат за кафе и 

топли напитки в административната сграда на Община Трекляно 

 

На основание  чл.21,ал.1,т.8 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА  ОбС  взе  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 

  

 1.ОбС дава съгласието си да се открие процедура  за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване на 1 кв.м. площ от І-ви етаж на 

административната сграда на общинска администрация Трекляно за 

монтиране на апарат за кафе и топли напитки. 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 2.Относно – Постъпило инвестиционно 

намерение за разкриване на бензиностанцията в с.Габрешевци 

На основание  и  чл.21,ал.1,т.8 , чл.27,ал.3 от ЗМСМА  и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС взе  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47   

 

1.ОбС Трекляно дава съгласието си да се открие процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

общински имот,представляващ бензиностанция находящ се в 

землището на с.Габрешенци с начална тръжна цена 100.00лв.(сто лева). 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 3.Относно – Финансиране на предстоящето 

издаване  на книгата  „ 110 години читалище в Трекляно” с автори Стойо 

Асенов и Боян Балабанов; 

На основание чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване: : г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н Ст.Асенов „ЗА”, г-н И.Асенов „ЗА”, г-н 

З.Евтимов „ЗА”, г-н Ст.Стоичков „ЗА”,,г-жа Н.Стоичкова”ЗА”,,г-н М.Димов 

„ЗА” , г-н З.Захариев „ЗА”, 

          г-жа А.Симеонова не гласува,поради това,че същата излезе от 

заседанието.,против няма  – ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№48 

                                         

 1.ОбС Трекляно дава съгласието си за отпускане на финансова 

помощ в размер на  600.00лв. (шестотин лева) за издаване на книгата  „ 110 

години читалище в Трекляно” с автори – Стойо Асенов и Боян 

Балабанов; 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол №6 /26.03.2012г.   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна запишска № 4.Относно –Отпускане  финансови средства за 

честването 135 годишнината на академик Йордан Захариев 

 

На основание чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА и 

резултата от поименното гласуване:г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов „ЗА”,г-

н Б.Балабанов „ЗА”,г-н Ст.Асенов „ЗА”, г-н И.Асенов „ЗА”, г-н З.Евтимов 

„ЗА”, г-н Ст.Стоичков „ЗА”,,г-жа Н.Стоичкова”ЗА”,,г-н М.Димов „ЗА” , г-н 

З.Захариев „ЗА”, 

 г-жа А.Симеонова не гласува,поради това,че същата бе излязла от 

заседанието.,против няма  – ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 49 

 

 1.ОбС Трекляно дава съгласието си да бъде отпусната сумата  от 

450.00лв. (четристотин и петдесет лева) от бюджета по култура на г-н Емил 

Иванчев – председател на географско дружество Кюстендил за провеждане 

тържеството по случай честването135 години от рождението на академик 

Йордан Захариев. 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 7 /12.04.2012г .   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

По първа точка от Дневния ред- Информация за състоянието на 

здравеопазването и стоматологичното обслужване в община Трекляно- 

На основание чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 11 „ЗА”, 

против и въздържали се няма  ОбС  взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 

 

 1.ОбС приема Информация за състоянието на здравеопазването и 

стоматологичното обслужване в община Трекляно  - за сведение. 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 7 /12.04.2012г .   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

По втора точка от Дневния ред – Относно –  Информация  във връзка 

с управлението и разпореждането с общинска собственост на община 

Трекляно; 

На основание чл.27,ал.3 от ЗМСМА ОбС да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 51 

 

1.ОбС приема Информация  във връзка с управлението и 

разпореждането с общинска собственост на община Трекляно. 

2.ОбС препоръчва на кмета на общината да се уточнят километрите на 

ІV-то класната пътна мрежа (общинските пътища) и на следващо заседание да 

се докладва . 

3.ОбС препоръчва на кмета на общината да сформира комисия в състав 

от трима души за обследване на всички обекти,които са общинска 

собственост и да се види тяхното състояние.Срок за изготвяне  и докладване 

пред ОбС - 3 месеца. 

 

 

 

 

         

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 7 /12.04.2012г .   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

1.Докладна записка Относно- Отпускане средства от общинския 

бюджет за издаване на лични карти на социално слаби лица; 

На основание  чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл.27 ал. 4 и 5 ,чл.21, ал.1 т.6 

от ЗМСМА и резултата от поименното гласуване;   г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н 

Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов 

„ЗА”,г-н З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-

жа Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА” , против и 

въздържали се няма ОбС взе  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 52 

  

 

1.ОбС Трекляно, не възразява заплатените суми за издаване на лични 

карти в размер на 38.00лв. да бъдат покрити от бюджета на общината. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 7 /12.04.2012г .   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 2 Относно-  Допълнение към № 46 /26.03.2012г. 

След станалите разисквания и на основание  чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС 

,чл.21,ал.1,т.8 и чл.27,ал.3 от ЗМСМА  и резултата от поименното гласуване  

г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов 

„ЗА”, г-н Ст.Асенов „ЗА”,г-н З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н 

Ст.Стоичков ”ЗА”,г-жа Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов 

„ЗА” ,  против и въздържали се няма ОбС взе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 53 

  

   

 1.ОбС приема да бъде допълнено решение № 46/26.03.2012г. с точка 2 и 

3, а именно; 

 т.2. С начална тръжна цена при провеждане на публичния търг – 

20.00лв. (двадесет лева). 

 т.3. Със срок на договора – 2 години. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 7 /12.04.2012г .   

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Докладна записка № 4. Относно-  Допълнение към решение № 47 

/26.03.2012г. 

На основание  чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС, чл.21,ал.1,т.8 , чл.27,ал.3 от 

ЗМСМА  и резултата от  поименното гласуване; г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н 

Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов 

„ЗА”,г-н З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-

жа Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА”   , против и 

въздържали се няма ОбС взе  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 54   

 

1.ОбС Трекляно допълва Решение № 47 с т.2,както следва: 

2.Срок на договора – 5 години. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

По първа точка от Дневния ред  - Приемане Наредба  във връзка с 

управлението и разпореждането с общинска собственост на община 

Трекляно; 

 

 На основание чл.21,ал.2  и чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма  ОбС  взе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 55 

 

 1.ОбС приема Наредба  във връзка с управлението и разпореждането с 

общинска собственост на община Трекляно. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

По втора точка от Дневния ред – Относно –  Приемане  Оперативен 

план за действие по изпълнението на общинската стратегия в община 

Трекляно през 2013г. 

 

На основание чл.27,ал.3 от ЗМСМА и резултата от гласувалите 11 

„ЗА”,против и въздържали се няма ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 56 

 

 

1.ОбС приема Оперативен план за действие по изпълнението на 

общинската стратегия в община Трекляно през 2013г. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Първа докладна записка - допълнение в Решение № 32,т.1/ 

27.01.2012г. от Протокол № 4 

На основание чл.34,ал.2,чл. 27, ал.3 от ЗМСМА и  чл. 65, т.5 от 

ПОДОбС и резултата от поименното гласуване : г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н 

Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов 

„ЗА”,г-н З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-

жа Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА” , „въздаржал 

се - няма  ,против няма   ОбС взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 57 

 

              1.ОбС дава съгласието си възнаграждението на Общинските 

съветници да бъде месечно в размер на 60 на сто от средната брутна работна 

заплата за последния месец на последното тримесечие за присъствие в ПК и 

участие в заседание на ОбС .Считано за мандата. 

            2........................................ 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

 

 

Втора Докладна записка – Относно- Допълнение Наредбата за МДТ – 

Раздел ІV – Такси за детски градини,лагери общежития,общински социални 

услуги и др.; 

 

На основание чл.27,ал.4 и 5 от ЗМСМА  чл. 52,ал3 и 4 от ПОДОбС и  

резултата от поименното гласуване : г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов „ЗА”,г-н 

З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-жа 

Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА” , „въздаржал се - 

няма  ,против няма   ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 58 

 

 1.ОбС дава съгласието си да се направи допълнение към чл.74 с 

нова ал.6 „лица ползващи услугите на звено за услуги в домашна среда по 

схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001 – 5.1.04” –“Помощ 

в дома” да заплаща месечна такса  - в размер от 10.00 лв. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Трета докладна записка - Относно  –  Кандидатстване на община 

Трекляно в проекто-предложение за финансиране по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

 

На основание чл.21,ал.1 ,чл. 27,ал.4 и 5 от ЗМСМА ,чл.52, ал.3 и 4 от 

ПОДОбС , и резултата от поименното гласуване; г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н 

Б.Ангелов „ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов 

„ЗА”,г-н З.Евтимов ”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-

жа Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,г-н М.Димов „ЗА” , против и 

въздържали се няма ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 59 

 

1. Дава съгласие Община Трекляно да кандидатства с проектно 

предложение за финансиране на проект по схема за безвъзмездна 

помощ „Помощ в дома“, Бюджетна линия BG051PO001-5.1.04  

2. Дава съгласие за създаване на звено за услуги в домашна среда към 

съществуващия Домашен социален патронаж, предоставящо следните 

социални услуги: 

 Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещите 

се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична 

хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, 

предписани от лекар, помощ при извършването на 

рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на 

потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, 

болнично заведение или месторабота и др,; 

 Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности 

като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните 

помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или 

съдействие за дребни битови ремонти, извършване на 



административни услуги и плащания, приготвяне на храна с 

продукти на потребителя и др.; 

 Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното 

включване на обслужваните лица като помощ в общуването и 

осъществяване на социални контакти, придружаване при 

посещения на кино, театър, изложби, концерти и други, помощ 

при писане на писма, заявление и подаването им до съответните 

институции и всякаква друга дейност, изразена в социална работа 

с представителите на целевата група  

3.Потребителите на услуги „Помощник в дома” да заплащат месечна 

такса от 10.00лв. или почасова – 1.25лв.  
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Четвърта докладна записка  – Определяне на представител от община 

Трекляно в Общото събрание на дружество „д-р Никола Василев” АД 

гр.Кюстендил 

 

На основание  чл.21 ,ал.1 т.23 и  чл.27 ал.3 от ЗМСМА и резултата от 

гласувалите 11 „ЗА”, против и въздържали се няма ОбС  взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 60 

 

1.ОбС Трекляно определя за представител за участие в Общо събрание 

на дружество „д-р Никола Василев” АД гр.Кюстендил на 01.06.2012г.   –

Радко Кирилов Петрунов – кмет на община Трекляно. 

 

 

 

 

 

 

Протоколист:/П/                                    Председател ОбС:/П/ 

                      /М.Боянова/                                              /М.Димов/ 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

От протокол № 8 /21.05.2012г.    

От заседание на ОбС Трекляно 

 

Пета докладна записка – Отпускане средства за извършване на ремонт 

на лекарския и денталния кабинети, и предверието на здравната служба в 

с.Трекляно; 

 

На основание  чл. 27 ал.4 и 5 от ЗМСМА,  чл.52, ал.3 и 4 от ПОДОбС,–   

и резултата от поименното гласуване : г-н К.Арсов – „ЗА”, г-н Б.Ангелов 

„ЗА”,г-н Б.Балабанов „ЗА”,г-н И.Асенов „ЗА”, г-н Ст.Асенов „ЗА”,г-н 

З.Евтимов”ЗА”, г-жа Ани Симеонова „ЗА” ,г-н Ст.Стоичков ”ЗА”,г-жа 

Н.Стоичкова”ЗА”, г-н З.Захариев „ЗА”,   г-н М.Димов „ЗА” , „въздаржал се - 

няма  ,против няма   ОбС взе   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 61 

 1.ОбС Трекляно отпуска сумата от бюджета на общината в размер на 

800.00лв. за извършване  ремонт на лекарският и денталния кабинети и 

предверието в здравната служба в с.Трекляно.  
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