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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ  ВИДИН 
 
 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л 
№   2 

 
 
                   Днес 08.11.2011 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет  
Чупрене се проведе заседание на Общинския съвет Чупрене.   
                   В заседанието взеха участие 10 общински съветника. Отсъства Георги 
Викторов Георгиев. 
                   На заседанието присъстваха кметовете на селата Горни Лом и Секретаря на 
Община Чупрене Асен Джунински. 
                   Заседанието беше ръководено от Богомил Данчов Станков – Председател на 
Общинския съвет, който откри заседанието и предложи предварителния дневен ред. 
                   Не бяха направени предложения за допълнение и изменение на дневния ред. 
                   Премина се към гласуване на дневния ред: 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Заседанието протече при следния дневен ред: 
 

1.Избор на постоянни комисии на Общинския съвет 
                   2.Избор на Временна комисия за актуализация на Правилника за 
организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация 

3.Текущи въпроси 
                     
 

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 
                   Няма постъпили други предложения за броя на постоянните комисии на 
Общинския съвет и числения им състав. 
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                   Г-н Станков подложи на гласуване броя на Постоянните комисии / 4 броя/ и 
числения им състав  - трима членове, в т.ч. 1 председател. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   Броя на постоянните комисии на Общински съвет Чупрене се определя на 4 
/четири/ с брой на членовете в комисиите – 3, в т.ч. 1 председател. 
                   Проведе се дискусия за наименованието на Комисия по земеделие и гори, 
общинска собственост, екология и евроинтеграция, дали думата „евроинтеграция” да 
бъде заменена с „еврофондове” или да бъде като допълнение към старото наименование 
на комисията. 
                   След проведено гласуване за допълнение в наименованието на комисията с 
думата „еврофондове”: 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0, 
наименованието е „Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове”. 
 
                   Господин Станков покани общинските съветници да направят поименно 
предложение за състава на комисиите и техния председател, като гласуването за всяка 
комисия ще бъде поотделно,а накрая ще се формулира едно общо решение. 
                   Предложение устно за поименния състав на : 
 
                   1. Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика 
и енергетика  
                   Г-н Цветан Николов предложи за председател на комисията Милчо Иванов 
Михайлов, членове Мая Иванова Йолкичова и Роза Симеонова Тодорова. 
                   Няма други предложения. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
                   2.  Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване, 
ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ 
                   Г-н Милчо Михайлов предложи за председател на комисията Георги 
Викторов Георгиев, членове Цветан Ангелов Николов и Мария Цецкова Тодорова. 
                   Няма други предложения. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
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                   3.Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, 
евроинтеграция и еврофондове 
                   Г-жа Антонина Георгиева предложи за председател на комисията Цветан 
Ангелов Николов, членове Георги Любенов Георгиев и Милчо Иванов Михайлов. 
                   Отношение по въпроса взе г-ца Мария Тодорова, която се самопредложи за 
състава на тази комисия с мотиви, че е стажувала в Европарламента и е запозната с 
работата по проекти и тяхното финансиране, като предложи размяна на своето място в 
Комисията по законност, обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт 
и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ с това на Милчо Иванов Михайлов от тази комисия. 
                   Проведе се гласуване за размяна на местата на Милчо Иванов Михайлов от 
Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология, евроинтеграция и 
еврофондове с това на Мария Цецкова Тодорова от Комисия по законност, обществен 
ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ. 
 
                   Гласували за размяна на местата 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
 
                   4.Комисия по здравеопазване и  социални дейности, образование, култура, 
спорт, туризъм и вероизповедание 
                   Г-жа Мая Йолкичова предложи за председател на комисията Антонина 
Алексиева Георгиева, членове Младен Любенов Младенов и Станимир Ангелов 
Дафинкичов. 
                   Няма други предложения. 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
 
 
 
 
                   РЕШЕНИЕ № 2 
 
                   На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избира 
четири постоянни комисии  на Общинския съвет, с по трима членове, както следва : 
 

Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, 
данъчна политика и енергетика 

 
                     Председател : Милчо Иванов Михайлов 
                            Членове : 1.Мая Иванова Йолкичова 
                                             2.Роза Симеонова Тодорова 
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Комисия по законност, обществен ред, административно 
обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ 

  
 
                     Председател : Георги Викторов Георгиев 
                            Членове : 1.Цветан Ангелов Николов 
                                             2.Милчо Иванов Михайлов 
 
 

Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, 
екология, евроинтеграция и еврофондове 

 
                     Председател : Цветан Ангелов Николов 
                            Членове : 1.Георги Любенов Георгиев 
                                             2.Мария Цецкова Тодорова 
 

Комисия по здравеопазване и  социални дейности, 
образование, култура, спорт, турзъм и вероизповедание 

 
                     Председател :Антонина Алексиева Георгиева 
                            Членове : 1.Младен Любенов Младенов 
                                             2.Станимир Ангелов Дафинкичов 
 
 
 
 
                   Т.2 от дневния ред: Избор на Временна комисия за актуализация на 
Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинската администрация 
 
                   Г-н Богомил Станков направи устно предложение за състава на Временната 
комисия за актуализация на Правилника за организация и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, като 
предложи комисията да се състои от 3 члена в състав: 
 
                   Председател: Милчо Иванов Михайлов 
                         Членове:1.Мая Иванова Йолкичова 
                                        2.Цветан Ангелов Николов 
 
                   Няма направени други предложения.   
 
 
                   Гласували 10 съветника: 
                   „ЗА”   - 10 гласа 
                   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – 0 
                   „ПРОТИВ” – 0 
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                   РЕШЕНИЕ № 3 
 
                   На основание чл.21 ал.1 т.1 и чл.48 от ЗМСМА Общинския съвет избира 
Временната комисия за актуализация на Правилника за организация и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация в състав:  
                   Председател: Милчо Иванов Михайлов 
                         Членове:1.Мая Иванова Йолкичова 
                                        2.Цветан Ангелов Николов, 
 
която в срок до 30.11.2011 год. да подготви и внесе за разглеждане и приемане от 
Общинския съвет актуализация на Правилника. 
 
                   Т.3 от дневния ред: Текущи въпроси 
                   Г-н Богомил Станков запозна накратко общинските съветници: 
                   - с техните права 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; 
                   -провеждане на изнесени заседания на общинския съвет в други населени 
места от общината; 
                   -необходимите за работа правилници, наредби и други могат да получат от 
техническия сътрудник на общинския съвет. 
                   Г-ца Мария Тодорова изяви желание да получава материалите за 
заседанията на общинския съвет по електронен път.  
 
 
 
 
                   Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15.10 часа. 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     
                    /Здр. Доцинска /                                                                            / Б. Станков / 
 
 
 
 
  
 


