ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН
П Р О Т О К О Л
№ 2
Днес 12.11.2015 год. от 13.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.
В заседанието взеха участие 11 общински съветника.
На заседанието присъстваха кметовете на селата Горни Лом, Долни Лом,
Репляна, Средогрив, Търговище и кметски наместник на с.Върбово
Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на
Общинския съвет, който откри заседанието.
Преди да предложи предварителния дневен ред, г-н Станков обърна
внимание на общинските съветници за спазване на нужния ред по време на
заседанието.
Г-н Станков предложи дневния ред.
Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред.
Премина се към гласуване на дневния ред:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Избор на постоянни комисии на Общинския съвет
2.Разни
Р Е Ш Е Н И Я:
Т.1 от дневния ред: Избор на постоянни комисии на Общинския съвет
Г-н Богомил Станков запозна общинските съветници с броя и
наименованието на постоянните комисии, съгласно Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, които са 4 на брой с по трима членове:
1. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика
и енергетика
2. Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване,
ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ
3. Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология и
евроинтеграция
4.Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура,
спорт, туризъм и вероизповедание,
като предложи на общинските съветници да направят предложение за числения състав
на комисиите.
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Г-н Цветан Николов предложи състава на комисиите да се състои от трима
членове, вкл. и председател.
Няма постъпили други предложения за броя на постоянните комисии на
Общинския съвет и числения им състав.
Г-н Станков подложи на гласуване числения състав на комисиите - трима
членове, в т.ч. 1 председател.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Постоянните комисии ще се състоят от трима членове, в т.ч. 1 председател.
Последва повторно прочитане наименованието на Постоянните комисии.
Няма други предложения за броя на Постоянните комисии и тяхното
наименование.
Г-н Станков подложи на гласуване наименованието на Постоянните
комисии.
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 11 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0
„ПРОТИВ” – 0
Наименованието на Постоянните комисии на Общинския съвет е:
1. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и
енергетика
2. Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване,
ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ
3. Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология и
евроинтеграция
4.Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура,
спорт, туризъм и вероизповедание,
Господин Станков покани общинските съветници да направят поименно
предложение за състава на комисиите и техния председател, като гласуването за всяка
комисия ще бъде поотделно.
Предложение устно за поименния състав на :
І. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна
политика и енергетика
1.Г-жа Велислава Вълчинова предложи за председател на Комисията Мария
Цецкова Тодорова и членове Иван Антов Луков, и Мая Иванова Йолкичова.
2.Г-н Богомил Станков предложи за председател на комисията Мая Иванова
Йолкичова, членове Людмила Николова Борисова и Георги Емилов Антов.
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Няма други предложения.
Г-н Станков предложи гласуване по реда на направените предложения:
- за предложения състав на Комисията по т.1:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 5 гласа - Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин, Анжело Добричов
„ПРОТИВ” – 6 гласа – Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 гласа
- за предложения състав на Комисията по т.2:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 6 гласа - Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ПРОТИВ” – 4 гласа – Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 глас – Анжело Добричов
В резултат на проведеното гласуване е избран предложения състав по т.2
РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избра
Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика
в състав:
Председател : Мая Иванова Йолкичова
Членове : 1.Людмила Николова Борисова
2.Георги Емилов Антов

ІІ. Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване,
ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ
1.Г-жа Мария Цецкова Тодорова предложи за председател на комисията Мая
Иванова Йолкичова, членове Георги Любенов Георгиев и Илиян Георгиев Тонин.
2.Г-н Богомил Станков предложи за председател на комисията Иван Антов
Луков, членове Цветан Ангелов Николов и Илиян Георгиев Тонин.
Няма други предложения.
Г-н Станков предложи гласуване по реда на направените предложения:
- за предложения състав на Комисията по т.1:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 5 гласа - Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин, Анжело Добричов
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„ПРОТИВ” – 6 гласа – Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 гласа
- за предложения състав на Комисията по т.2:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 6 гласа - Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ПРОТИВ” – 3 гласа – Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 2 гласа – Анжело Добричов, Илиян Тонин
В резултат на проведеното гласуване е избран предложения състав по т.2
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избра
Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и
по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ в състав:
Председател : Иван Антов Луков
Членове : 1.Цветан Ангелов Николов
2.Илиян Георгиев Тонин

ІІІ.Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове
1.Г-жа Мария Тодорова предложи за председател на комисията Георги
Емилов Антов, членове Мария Цецкова Тодорова и Цветан Ангелов Николов.
2.Г-н Богомил Станков предложи за председател на комисията Цветан
Ангелов Николов и членове Георги Любенов Георгиев и Мария Цецкова Тодорова.
Няма други предложения.
Г-н Станков предложи гласуване по реда на направените предложения:
- за предложения състав на Комисията по т.1:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 5 гласа - Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин, Анжело Добричов
„ПРОТИВ” – 6 гласа – Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 гласа
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- за предложения състав на Комисията по т.2:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 6 гласа - Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
„ПРОТИВ” – 4 гласа – Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Анжело Добричов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 гласа – Илиян Тонин
В резултат на проведеното гласуване е избран предложения състав по т.2
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избра
Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и
еврофондове в състав:
Председател : Цветан Ангелов Николов
Членове : 1.Георги Любенов Георгиев
2.Мария Цецкова Тодорова

ІV.Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование,
култура, спорт, туризъм и вероизповедание
1.Г-жа Мария Тодорова предложи за председател на комисията Велислава
Миленова Вълчинова, членове Анжело Цветанов Добричов и Людмила Николова
Борисова
2.Г-н Богомил Станков предложи за председател на комисията Людмила
Николова Борисова, членове Велислава Миленова Вълчинова и Анжело Цветанов
Добричов
Няма други предложения.
Г-н Станков предложи гласуване по реда на направените предложения:
- за предложения състав на Комисията по т.1:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 5 гласа - Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин, Анжело Добричов
„ПРОТИВ” – 5 гласа – Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Цветан Николов
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 глас – Мая Йолкичова
- за предложения състав на Комисията по т.2:
Гласували 11 съветника:
„ЗА” - 6 гласа - Богомил Станков, Георги Георгиев, Иван Луков,
Людмила Борисова, Мая Йолкичова, Цветан Николов
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„ПРОТИВ” – 4 гласа – Мария Тодорова, Велислава Вълчинова,
Георги Антов, Илиян Тонин
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 1 гласа – Анжело Добричов
В резултат на проведеното гласуване е избран предложения състав по т.2
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избра
Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт,
туризъм и вероизповедание в състав:
Председател : Людмила Николова Борисова
Членове : 1.Велислава Миленова Вълчинова
2.Анжело Цветанов Добричов
Т.2 от дневния ред: Разни
Г-н Богомил Станков предложи на общинските съветници пауза от 10
минути за излъчване на представляващ групите в Общинският съвет и запозна накратко
общинските съветници с:
- правата им да внасят предложения за разглеждане от съвета;
- начина на предоставяне на материалите за разглеждане от общинския
съвет, вкл. и по електронен път;
- предостави на новоизбраните общински съветници карти за мобилен
телефон в група;
-необходимите за работа правилници, наредби и други могат да получат от
техническия сътрудник на общинския съвет.
След паузата бяха направени предложения за представляващи групите в
Общинския съвет:
- г-жа Мария Тодорова предложи г-н Илиян Тонин да представлява групата
на ПП ГЕРБ;
- г-н Богомил Станков предложи г-н Иван Луков да представлява групата на
Коалиция „За Чупрене”
- г-н Анжело Добричов представлява Коалиция „Надежда”
Местата за сядане в Заседателната зала се определиха така:
Коалиция „За Чупрене” – в ляво;
ПП ГЕРБ – в дясно;
Коалиция „Надежда” – център.
- Г-н Ваньо Костин – Кмет на Община Чупрене честити на членовете на
новоизбраните комисии и призова всички да загърбят политическите страсти, да
работят заедно в единомислие, за постигане на добри резултати.
Сподели мнение по управление и разпореждане с общинско имущество,
кандидатстване на общината по Оперативните програми в новия програмен период и
направи коментар за предстоящите предложения за следващи заседания.
- Г-н Георги Антов одобри споделените намерения от Кмета на общината и
призова общинските съветници да ги приемат и да се започнат съответните процедури.
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- Г-жа Мария Тодорова направи предложение за задържане на младите хора
на работа в общината.
- Г-н Анжело Добричов постави въпрос за довършване на водопровода в
Горни Лом.
-Г-н Цветан Николов постави въпрос за качеството на питейната вода.
- Г-н Станков предложи прекратяване на дискусията по поставените въпроси
и среща с управителя на ВИК Видин в едно от следващите заседания.
- Г-жа Радкова от Общинска администрация Чупрене информира
присъстващите общински съветници и кметове за организиране на традиционната
екскурзия по повод „Ден на общината”, която тази година закъсня по известни на
всички причини.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14.40 часа.

ПРОТОКОЛЧИК :
/Здр. Доцинска /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :
/ Б. Станков /
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