ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 05.11.2019 год. / вторник / в заседателната зала на НЧ „ Будител – 1997“
с.Струмяни се проведе първото заседание на ОбС Струмяни
Заседанието бе открито в 13:00 часа от г-н Бисер Михайлов – областен
управител на област Благоевград.
На заседанието присъстваха: новоизбраният Кмет на община Струмяни, тринадесет
новоизбрани общински съветници, новоизбраните Кметова на кметства в с.Микрево и
с.Илинденци, Председателя и членове на ОИК Струмяни и граждани на община
Струмяни.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация съм издал
Заповед № ОА – АК – 220/01.11.2019 год. за свикване на заседание на ОбС Струмяни
при следния дневен ред:
1.Приветствено слово от Областния управител на област Благоевград;
2.Обявяване на изборните резултати от МИ 2019 год. от Председателя на Общинска
избирателна комисия – Струмяни;
3.Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и
кметове на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА;
4.Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания общински съвет от
най-възрастния общински съветник;
5.Избор на председател на Общински съвет Струмяни;
6.Други.
Точка първа от дневния ред:
Г-н Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград – Уважаеми г-н
Кмете, уважаеми дами и господа Общински съветници, уважаеми Кметове на кметства,
приемете моите искрени поздравления за спечелените от Вас местни избори 2019
година. В началото на вашият мандат всички Вие ще имате възможността през тези
четири години да изпълните своите обещания пред жителите на община Струмяни.
Абсолютно убеден съм, че Вие няма да пожалите сили за да работите и да изпълните
високите очаквания на всички жители на тази община, които Ви подкрепят и са Ви
избрали. Ще трябва да оправдаете тяхното доверие. Искрено Ви пожелавам най-вече
здраве, успех в предстоящият мандат и в ден като днешният трябва да кажем, че за
напред гордостта Ви остава на заден план, единственото, което се очаква е едно
нормално отношение, защото хората наистина заслужават по-добър живот. Още веднъж
Ви пожелавам успех.
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Точка втора от дневния ред:
Г-н Михайлов – областен управител на област Благоевград – Давам думата на
Председателя на Общинската избирателна комисия да обяви резултатите от изборите.
Г-жа – Пецанова – Председател на ОИК Струмяни – Зачете резултатите от проведените
местни избори, а именно:
С Решение № 108 от 28.10.2019 год. ОИК Струмяни обяви за избран кмет на община
Струмяни – Емил Димитров Илиев.
С Решение № 113 от 28.10.2019 год. ОИК Струмяни обяви за избрани следните
общински съветници:
1.Георги Борисов Фильов – ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.
2.Борислав Йорданов Чиликов – Партия на ЗЕЛЕНИТЕ.
3.Кирил Стоилов Писков – ПП „ГЕРБ“.
4.Никол Янкова Тимева – ПП „ГЕРБ“.
5.Радослав Кирилов Пецанов – ПП „ГЕРБ“.
6.Славчо Димитров Благоев – ПП „ГЕРБ“.
7.Анита Василева Митрева – ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
8.Васил Методиев Тасев - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
9.Дияна Тодорова Гегова - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
10.Златка Методиева Яневска - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
11.Методи Аризанов Котевски - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
12.Красимир Георгиев Станков – Местна коалиция „ ОБЕДИНЕНА
СОЗИАЛДЕМОКРАЦИЯ ( ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“, ВОЛЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ).
13.Валентин Андреев Чиликов - Местна коалиция „ ОБЕДИНЕНА
СОЗИАЛДЕМОКРАЦИЯ ( ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“, ВОЛЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ).
С Решение № 109 от 28.10.2019 год. ОИК Струмяни обяви за избран кмет на кметство
Илинденци – Илия Харалампиев Башлиев.
С Решение № 110 от 28.10.2019 год. ОИК Струмяни обяви за избран кмет на кметство
Микрево – Венцислав Стоянов Янев.
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Г-жа – Пецанова – Председател на ОИК Струмяни – Уважаеми Кметове, уважаеми
съветници на 27.10.2019 год. жителите на община Струмяни гласуваха и повериха
живото си през следващите четири години във вашите ръце. Господа Кметове,
управлявайте мъдро, управлявайте отговорно, управлявайте с визия за развитието и за
запазването на община Струмяни. Уважаеми дами и господа съветници, по силата на
Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и
местната администрация Вие сте призвани да бъдете колектив на изпълнителната
власт, затова забравете личните си амбиции, забравете политическите си пристрастия и
нека вашата партия и вашата визия за бъдещите четири години и вашата мисия бъде
община Струмяни.
Точка трета от дневния ред:
Общинските съветници, Кметовете на кметства Микрево и Илинденци, и Кмета на
община Струмяни положиха клетва, подписаха клетвени листове и получиха
удостоверенията си от Председателя на Общинската избирателна комисия Струмяни.
Г-н Михайлов връчи плакет на Кмета на община Струмяни.
Точка четвърта от дневния ред:
Г-н Михайлов – областен управител на област Благоевград – След като всички
новоизбрани общински съветници положиха клетва, каня най-възрастния общински
съветник да води първото заседание на съвета.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Благодаря Ви за оказаното доверия. Мисля, че след като сме поели тази линия, да
уважаваме вашите интереси, няма да Ви подведем и няма да Ви излъжем. Ние сме
издигнати от политически партии, но сме избрани от Вас, населението на община
Струмяни, така че искам през тези четири години да сте напълно уверени, че ние няма
да Ви подведем и да Ви изложим. Много правилно казаха и преди мен, да забравите
личните си интереси. Преди всичко трябва да бъдат интересите на населението на
община Струмяни и по този начин целият общински съвет да работи в екип, като едно
цяло и пак казвам ние няма да Ви изложим.
Съгласно дневният ред на първото заседание ще трябва да изберем Председател на
Общински съвет, тоест първо трябва да изберем Комисия по избора, която да
организира гласуването. Моето предложение е комисията да се състои от трима члена.
Имате ли други предложения?
Не постъпиха такива.

Гласува се Комисията по избора да се състои от трима члена: с 13 – за, против – 0,
възд.се – 0 ОбС Струмяни взе
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Решение №1
Общински съвет Струмяни реши:
Комисията по избора на Председател на ОбС да се състои от трима члена.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ Очаквам вашите предложения за членове на Комисията. Желателно е да не бъдат от
една и съща партия.
Г-жа Гегова - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ – Аз предлагам г-жа Анита Митрева.
Г-н Благоев – ПП „ГЕРБ“ – Предлагам г-н Кирил Писков.
Г-н Станков - Местна коалиция „ ОБЕДИНЕНА СОЗИАЛДЕМОКРАЦИЯ (
ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ВОЛЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ) – Предлагам г-н Валентин Чиликов.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ –
Подлагам на гласуване предложенията.
Гласува се състав на Комисията по избора на Председател на ОбС: с 13 – за,
против – 0, възд.се – 0 ОбС Струмяни взе

Решение №2
Общински съвет Струмяни реши:
Комисията по избора на Председател на ОбС да бъде в следния състав:
1. Анита Митрева - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“;
2. Кирил Писков – ПП „ГЕРБ“;
3. Валентин Чиликов - Местна коалиция „ ОБЕДИНЕНА СОЗИАЛДЕМОКРАЦИЯ
( ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ВОЛЯ,
ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ).
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ –
Уважаеми колеги, очаквам предложения за Председател на Комисията по избора на
Председател на ОбС Струмяни.
Г-н Чиликов – ПП „ГЕРБ“ – Предлагам г-жа Анита Митрева.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – Други
предложения има ли?
Не постъпиха такива.
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Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – Моля
да гласуваме предложението на г-н Чиликов.
Гласува се за Председател на Комисията по избора на Председател на ОбС: с 11 –
за, против – 0, възд.се – 2 ОбС Струмяни взе

Решение №3
Общински съвет Струмяни реши:
Председател на Комисията по избора на Председател на ОбС да бъде г-жа Анита
Митрева - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – Сега
колеги, очаквам предложенията за Председател на Общински съвет Струмяни.
Г-н Котевски - ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ – Аз предлагам г-жа Златка Яневска.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – Други
предложения?
Не постъпиха такива.
Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – След
като няма други предложения обявявам десет минути почивка за организиране на
гласуването.
След обявената почивка се извърши тайно гласуване за избор на Председател на ОбС
Струмяни.
Г-жа Митрева – председател на комисията по избора на Председател на ОбС, обяви
резултатите от проведеното тайно гласуване, именно:
ЗА – 3
Празни бюлетини – 8
Не подкрепям никого – 2
Г-жа Митрева – председател на комисията по избора на Председател на ОбС – Колеги,
нямаме избран Председател на ОбС, затова по процедура днес имаме право да
гласуваме втори път. Ако и на второто гласуване не се избере Председател, това ще се
случи на следващото заседание на ОбС Струмяни. Отново ще обявим пет минути
почивка.
Г-жа Митрева – председател на комисията по избора на Председател на ОбС, обяви
резултатите от вторият тур на проведеното тайно гласуване, именно:
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ЗА – 3
Празни бюлетини – 9
Не подкрепям никого – 1
Г-жа Митрева – председател на комисията по избора на Председател на ОбС – Отново
нямаме избран Председател на ОбС Струмяни. По процедура следващото заседание на
ОбС Струмяни ще се води отново от г-н Фильов, като най-възрастния общински
съветник и тогава ще си изберем Председател.
Г-н Емил Илиев – кмет на община Струмяни – Това, което се случва в момента не
трябва да Ви притеснява, още на следващото заседание на ОбС Струмяни председател
ще бъде избран. В рамките до десетина дни това ще се случи. Искам да благодаря на гжа Яневска, че продължава да бъде все така борбена. Да благодарим и на общинските
съветници от миналия мандат. Казвал съм го много пъти, че нямаше да се случи нищо
до сега ако не беше Общински съвет. Считам този шарен, пъстър Общински съвет е
най-хубавото нещо, което се е случвало през тези години, защото смятам, че говорим на
един език. Да сте живи и здрави, на нас избраните честито! Имаме да водим много
битки като се започне с проблема с водата и разбира се продължаваме с изпълнението
на проектите и кандидатстването за нови такива. Благодаря Ви още веднъж и да сте
живи и здрави всички!

Г-н Георги Фильов - ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ –
Поради изчерпването на дневния ред закривам първото заседание на Общински съвет
Струмяни.

Протоколчик:…………………..
/Юлияна Трендафилова/

Общински съветник от ПП ВМРО – Българско
национално движение…………………………..
/ Георги Фильов/
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