
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес, 10.11.2015 год. /вторник/ в заседателната зала на читалище 

„Будител” се проведе първото заседание на ОбС Струмяни. 

 

Заседанието бе открито в 12.00 часа от г-н Бисер Михайлов – областен 

управител на област Благоевград. Присъстваха новоизбраният кмет на община 

Струмяни, 13 общински съветници и кметовете на кметства Микрево, Цапарево, 

Добри Лаки, Каменица, Раздол, Драката, Игралище  и Илинденци. 

 

Г-н Михайлов зачете Заповед № ОА-АК-961/31.10.2015 год. за свикване 

на сесия на ОбС при следния дневен ред: 

1. Приветствено слово на Областният управител на област Благоевград;  

2. Обявяване на изборните резултати от МИ 2015г. от Председателя на 

Общинската избирателна комисия – Струмяни; 

3. Полагане на клетва на новоизбраните общински съветници, кмет на 

общината и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания общински 

съвет от най-възрастният общински съветник; 

5. Избор на председател на Общински съвет Струмяни; 

6. Други. 

 

Точка 1 

Г-н Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград: " Уважаеми г-

н Кмет на община Струмяни, Уважаеми господа Общински съветници и жители 

на община Струмяни. Използвам възможността да Ви поздравя за избора на 

Кмет на общината, Общински съветници и Кметове на кметства. Това, че Вие 

всички днес сте тук, е знак за спечеленото доверие на хората, за вашите лични и 

управленски качества. Да бъдете Общински съветници означава да носите една 

голяма отговорност за развитието на обществото, да не забравяте, че 

подобряването на условията на живот и благоустрояването на поверената ви 

община е Ваше основно призвание, Ваше основно задължение. Да бъдеш Кмет 

означава да носиш още по- голяма отговорност. Смятам, че за да бъде 

икономически стабилна една Община, тя трябва да стъпи върху една стабилна 

основа, здраво осмислена за бъдещото управление, която да се прилага с 

последователност, съгласно основните принципи за прозрачност, предвидимост 

и едно подобрено качество на обслужването".    

 

Точка 2 

       Г-н Михайлов – Областен управител на област Благоевград:  

- Давам думата на Председателя на Общинската избирателна комисия да обяви 

резултатите от изборите. 



Г-жа Стоянова – Председател на ОИК -  Зачете резултатите от проведените 

местни избори, а именно: 

С решение № 159 ОИК Струмяни обяви за избран кмет на община Струмяни 

– Емил Димитров Илиев. 

     С решение № 168 ОИК Струмяни  обяви за избрани общински съветници: 

1. Костадин Стоянов Цонев – МК „Наш дом „Земеделски съюз „ Александър 

Стамболийски“, „Партия на зелените“, „Нова алтернатива“ 

2. Златка Методиева Яневска – Коалиция„ Реформаторски блок“ 

3. Петя Йорданова Милева – Голева - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

4. Йордан Юлиев Тушев - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

5. Анита Василева Митрева - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

6. Йордан Димитров Станишев - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

7. Найден Иванов Димитров - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

8. Йорданка Стефанова Стаменова - Коалиция„ Реформаторски блок“ 

9. Кирил Любенов Укев – ПП „ ГЕРБ“ 

10. Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ“ 

11. Валентин Андреев Чиликов – ПП „ГЕРБ“ 

12. Славчо Димитров Благоев – ПП „ГЕРБ“ 

13. Елисавета Александрова Кирянска – ПП „ГЕРБ“ 

С решение № 161 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство 

Цапарево – Димитър Георгиев Вълков. 

      С решение № 162 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство Добри 

Лаки  – Вангел Георгиев Грозданов. 

       С решение № 163 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство 

Каменица  –  Асен Борисов Митрев. 

С решение № 182 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство Микрево 

– Румяна Атанасова Кацарска. 

С решение № 183 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство 

Илинденци  – Илия Харалампиев  Башлиев. 

С решение № 184 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство Драката  

– Йордан Димитров Николов. 

С решение № 185 ОИК Струмяни  обяви за избран Кмет на кметство 

Игралище  – Митко Василев Стоянов. 

 

Точка 3 

Общинските съветници, кметовете на кметствата Микрево и Илинденци, и 

кмета на община Струмяни се заклеха, получиха удостоверенията си от 

Председателя на Общинската избирателна Комисия и подписаха клетвения лист. 

 

Точка 4 

Г-н Михайлов – Областен управител на област Благоевград:  

-  След като всички новоизбрани общински съветници положиха клетва, каня 

най-възрастния представител на общински съвет  да води първото заседание на 

съвета.  

Г-жа Златка Яневска  – Коалиция „Реформаторски блок“ 



 – Уважаеми колеги Общински съветници, Уважаеми г-н Кмет на община 

Струмяни, кметове на кметства и гости, за мен е чест да открия първото 

заседание на Общински съвет Струмяни. Предлагам една единствена точка в 

дневния ред – избор на председател. За целта е необходимо да изберем комисия 

по избора, която да организира гласуването. Имате думата за предложения. 

Г-н Валентин Чиликов – ПП „ГЕРБ”  

– Предлагам тя да бъде от трима члена.       

Г-н Кирил Укев – ПП „ГЕРБ”  

– Предлагам комисията да бъде с по един представител и от трите 

парламентарни групи. 

Г-жа Златка Яневска  – Коалиция „Реформаторски блок“:  

– Колеги, очаквам вашите предложения за членове на комисията по избор на 

председател на ОБС - Струмяни. 

Г-н Кирил Укев – ПП „ГЕРБ” – Предлагам г-н Валентин Чиликов. 

Г-жа Петя Голева – Коалиция „ Реформаторски блок“ 

– Предлагам г-н Костадин Цонев. 

Г-жа Анита Митрева – Коалиция „ Реформаторски блок“  

– Предлагам г-н Найден Димитров 

Гласува се състава на комисията: с 13- за, против – 0, възд.се – 0, ОбС 

Струмяни взе 

 

Решение № 1 

Общински съвет Струмяни реши: 

Комисията по избор да бъде в следния състав: 

1. Валентин Чиликов – ПП „ГЕРБ”; 

2. Костадин Цонев - МК „Наш дом „Земеделски съюз „ Александър 

Стамболийски“, „Партия на зелените“, „Нова алтернатива“ 

3. Найден Димитров - Коалиция „ Реформаторски блок“ 
 

Г-жа Златка Яневска  – Коалиция „ Реформаторски блок“: 

 – Господа общински съветници, очаквам вашите предложения за 

Председател на Комисията за избор на Председател на Общински съвет 

Струмяни. 

Г-н Кирил Укев – ПП „ГЕРБ”  

– Предлагам г-н Найден Димитров. 

      Г-жа Златка Яневска  – Коалиция „ Реформаторски блок“: 

         – Колеги, имате ли други предложения? 

Не постъпиха такива. 

Гласува се за Председател на комисията за избор и с: 13- за, против – 0, 

възд.се 0, ОбС Струмяни взе 

 

Решение № 2 

Общински съвет Струмяни реши: 

Председател на комисията за избор да бъде  Найден Иванов Димитров - 

Коалиция „ Реформаторски блок“ 

 



Г-жа Златка Яневска  – Коалиция „ Реформаторски блок“: 

 – Колеги, очаквам вашите предложения за Председател на Общински съвет -

Струмяни. 

Г-н Кирил Писков – ПП „ГЕРБ”: 

 – Уважаеми колеги, по традиция  от нашата парламентарна група предлагам 

г-н Кирил Укев. Той беше председател на Общински съвет Струмяни предишния 

мандат и  работеше  добре. 

Г-н Йордан Станишев - Коалиция „ Реформаторски блок“: 

 – Предлагам г-жа Златка Яневска. В нейно лице виждаме човек, който може 

да се справи с тази отговорност. 

Г-жа Яневска обяви десет минути почивка за организиране на гласуването. 

 

Извърши се тайно гласуване за избор на Председател на ОбС. 

Г-н Чиликов – ПП „ГЕРБ”,  обяви резултатите от тайното гласуване, а 

именно: 

- За г-жа Златка Методиева Яневска – 7 / седем/ действителни бюлетини; 

- За г-н  Кирил Любенов Укев – 5 /пет/ действителни бюлетини; 

- Една недействителни /празна/ бюлетина. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал. 3 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, ОбС Струмяни взе: 

 

Решение № 3 

Общински съвет Струмяни избра за председател на Общински съвет 

Струмяни – г-жа Златка Методиева Яневска . 

 

    Г-н Укев – ПП „ГЕРБ“ : 

-  Колеги, искам да  пожелая  новият Председател на Общински съвет да бъде 

човека, който да обедини всички общински съветници и да направи така, че да 

има синхрон между работата на  Общинска администрация и Общински съвет, 

защото това е от изключителна важност, за да може нещата да вървят в добра 

посока. От името на колектива на ПП „ГЕРБ“ може да разчитате на една 

сериозна подкрепа, г-жо Председател.  

    Г-жа   Яневска – Председател на ОбС: 

 – Благодаря, г-н Укев, знам, че няма да е лесно на всички нас, но съм убедена, 

че по важните въпроси ще имаме разбирателство със съдействието на всички 

Общински съветници, общинска администрация  и жителите на община 

Струмяни. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам първото заседание на Общински 

съвет Струмяни. 

 

 

Протоколчик:…………………..                        Председател на ОбС:………………. 

                 /Христина Тацкова/                                                     /Златка Яневска/                     

 

 


