ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
П Р О Т О К О Л
№ 1
Днес 05.11.2015 год. от 12.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет, свикано на
основание чл.23 ал.1 от ЗМСМА и Заповед № РД 09/164 от 03.11.2015 год. на Областен
управител на област гр.Видин г-н Момчил Станков, при следния дневен ред:
1.Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от:
-новоизбраните общински съветници;
-новоизбрания кмет на община Чупрене;
-новоизбрания кметове на кметства на територията на общината.
2.Откриване и ръководене на първото заседание от най-възрастния
общински съветник и избор на председател на общинския съвет.
Заседанието беше открито от Областния управител на Област Видин г-н
Момчил Станков, който поздрави новоизбраните общински съветници и кметови и им
пожела ползотворна работа в името на населението на община Чупрене и Видинска
област.
Новоизбраните общински съветници положиха клетва едновременно.
Подписването на клетвените декларации беше извършено от :
-новоизбраните общински съветници:
Анжело Цветанов Добричов
Богомил Данчов Станков
Георги Емилов Антов
Мария Цецкова Тодорова
Илиян Георгиев Тонин
Велислава Миленова Вълчинова
Иван Антов Луков
Людмила Николова Борисова
Георги Любенов Георгиев
Цветан Ангелов Николов
Мая Иванова Йолкичова
Новоизбраните кметове на кметства на територията на общината положиха
клетва едновременно.
Подписването на клетвените декларации беше извършено от :
-новоизбрания кмет на Кметство Репляна:
Евгени Николов Еленков
-новоизбрания кмет на Кметство Средогрив:
Красимир Иванов Кирилов
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-новоизбрания кмет на Кметство Търговище:
Иван Радков Александров
-новоизбрания кмет на Кметство Долни Лом:
Ангел Борисов Живков
-новоизбрания кмет на Кметство Горни Лом:
Илиян Любенов Михайлов
Клетва положи и подписа клетвена декларация новоизбрания кмет на
Община Чупрене Ваньо Костадинов Костин.
Със ставане на крака беше изслушан химна на Република България и химна
на Европейския съюз.
Г-н Момчил Станков още веднъж поздрави новоизбраните общински
съветници и кметове, пожела им здраве и успешен мандат и предостави ръководството
на заседанието на най-възрастния общински съветник г-н Георги Любенов Георгиев.
Преди започване на работата по т.2 от дневния ред бяха връчени
удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове от г-жа Славяна
Младенова – Зам. председател на ОИК Чупрене, която поздрави общинските съветници
и кметове, пожела им здраве, ползотворна работа и още по-добри резултати в работата,
от постигнатите в предходния мандат от кмета на общината, неговия екип и
общинските съветници.
По т.2 от дневния ред в съответствие с чл.23 ал.3 от ЗМСМА ръководството
на заседанието пое г-н Георги Любенов Георгиев.
Г-н Георги Любенов поздрави общинските съветници, кметове и всички
присъстващи на тържественото заседание, пожела им здраве и сили, за да работят
заедно – Общински съвет с добро взаимодействие с Общинската администрация –
ползотворно, в името на хората, за благото и развитието на Община Чупрене, след
което пристъпи към деловото част – избор на Председател на Общински съвет Чупрене.
Предложи Комисията по избора за председател на Общински съвет да се
състои от трима членове, в т.ч. председател.
С явно гласуване – 11 гласа „ЗА” Комисията по избора се състои от трима
члена.
Премина се към поименно предложение за състава на комисията и нейния
председател.
Богомил Станков предложи за председател на Комисията по избора Иван
Антов Луков и за членове Мая Иванова Йолкичова и Людмила Николова Борисова.
Георги Емилов Антов предложи за член на Комисията по избора Велислава
Миленова Вълчинова.
Няма други предложения.
Тъй като в Комисията по избора членовете са двама, се премина към
поименно гласуване за предложените:
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- за Людмила Николова Борисова:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 10 гласа
„ПРОТИВ” - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас – Мария Тодорова
-за Мая Иванова Йолкичова:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 6 гласа
„ПРОТИВ” - 5 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
-за Велислава Миленова Вълчинова:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 5 гласа
„ПРОТИВ” - 6 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа,
която отпада от предложените за участие членове в Комисията по избора.
Комисия по избора за председател на Общински съвет се конструира в
състав:
Председател: Иван Антов Луков
Членове:1.Мая Иванова Йолкичова
2.Людмила Николова Борисова
Председателя на Комисията по избора г-н Иван Луков отправи предложение
към общинските съветници да предлагат поименни кандидатури за председател на
Общински съвет.
Г-н Цветан Ангелов Николов предложи за председател на Общинския съвет
г-н Богомил Данчов Станков.
Г-жа Мария Цецкова Тодорова предложи за председател на Общинския
съвет г-жа Мая Иванова Йолкичова
Няма други предложения.
Пауза за отпечатване на бюлетините.
Преди раздаване на бюлетините председателя на Комисията по избора
поясни, че съгласно чл.24 от ЗМСМА избора на председател на Общински съвет е таен
и за избран се смята кандидата, получил повече от половината от гласовете от общия
брой на съветниците.
За действителен глас ще се счита номера в бюлетината зачертан със знак Х
или отметка V - отбелязан със син химикал.
Протича тайно гласуване.
След преброяване на бюлетините Председателя на Комисията по избора
обяви резултата:
Гласували 11 съветника:
- за Богомил Данчов Станков 6 гласа „ЗА”
- за Мая Иванова Йолкичова 5 гласа „ЗА”
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За председател на Общински съвет Чупрене е избран г-н Богомил Данчов
Станков.
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл.24 ал.1 от ЗМСМА Общинския съвет Чупрене, избира за
свой председател г-н БОГОМИЛ ДАНЧОВ СТАНКОВ.
Председателя на Комисията по избора поздрави г-н Станков, пожела му
ползотворна работа и му предостави ръководството на заседанието.
Г-н Богомил Станков заяви, че е развълнуван от избора и искрено благодари
на всички, благодари и на жителите на община Чупрене, които проявиха своята
гражданска отговорност и излязоха да гласуват и обеща всички заедно да работят за
благото на общината.
Даде думата на г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене.
Г-н Костин изказа благодарност на всички за оказаното му доверие и за
избора му за кмет на община за трети пореден мандат, и пожела на всички „На добър
час”.
Няма други желаещи за изказване.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.50 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ Б. Станков/
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