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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 

   

ПРОТОКОЛ 

№ 47 

  

                    Днес 04.09.2019 год.  от 09.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет 

Чупрене се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чупрене.  

                     В заседанието взеха участие 9 общински съветника. Отсъства по 

уважителна причина -  Анжело Цветанов Добричов и Ася Николаева Петрова. 

                     На заседанието присъстваха служители от Общинската администрация и 

кмет на с. Горни Лом.   

                     Заседанието ръководи г-н Богомил Станков – Председател на Общински 

съвет Чупрене, който откри заседанието и прочете проекта за дневен  ред. 

                     Няма предложения за допълнение на дневния ред. 

                     Премина се към гласуване на дневния ред: 

 

 

                    Гласували  9 съветника: 

                    „ЗА”                          –   9 гласа 

                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                    Заседанието протече при следния дневен ред: 

                    1.Избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на Община Чупрене, 

за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

                   Т.1 от дневния ред: Избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на 

Община Чупрене, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

                   Г-н Богомил Станков разясни причината за свикването и провеждането на 

извънредното заседание на Общинския съвет Чупрене – постъпилото Решение № 

136/30.08.2019 год. на Общинската избирателна комисия Чупрене за предсрочно 

прекратяване пълномощията на кмета на общината г-н Ваньо Костин, с депозирано от 

него заявление.  

                   По този начин, издадената от г-н Костин заповед за определяне на негов 

заместник до завръщането му става невалидна, община Чупрене остава без кмет и 

изпада в невъзможност да обслужва гражданите, да изпълнява поетите ангажименти и 

неотложни плащания към външни доставчици, възнаграждения на служителите, и да 

осигури дейностите, свързани с произвеждането на местните избори. 

                   Разясни на общинските съветници разпоредбите на чл.42 ал.6 и ал.7 от 

ЗМСМА по избора на временно изпълняващ длъжността кмет на общината, след 

предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината. Тъй като община 

Чупрене в структурата си няма длъжност „заместник кмет на община” остава варианта 
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за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община да бъде общински 

съветник. 

                    Съгласно чл.42 ал.7 от ЗМСМА г-н Станков даде думата на общинските 

съветници да направят предложения за общински съветник за избор на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община: 

 

                     1.г-н Цветан Ангелов Николов предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н Георги Емилов Антов. 

                      Г-н Георги Емилов Антов даде отвод. 

 

                     2.г-н Иван Антов Луков предложи за временно изпълняващ длъжността 

кмет на община Чупрене г-жа Велислава Миленова Вълчинова. 

                      Г-жа Велислава Миленова Вълчинова даде отвод. 

 

                     3.г-жа Людмила Николова Борисова предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-жа Мая Иванова Йолкичова. 

                      Г-жа Мая Иванова Йолкичова даде отвод. 

 

                     4.г-н Георги Любенов Георгиев предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н Илиян Георгиев Тонин. 

                      Г-н Илиян Георгиев Тонин даде отвод. 

 

                      5.г-жа Велислава Миленова Вълчинова предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н  Богомил Данчов Станков. 

                      Г-н Богомил Данчов Станков даде отвод. 

 

                      6.г-н Илиян Георгиев Тонин предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н  Цветан Ангелов Николов. 

                       Г-н Цветан Ангелов Николов даде отвод. 

 

                       7.г-н Богомил Данчов Станков предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-жа Людмила Николова Борисова. 

                        Г-жа Людмила Николова Борисова даде отвод. 

 

                       8.г-н Георги Емилов Антов предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н Иван Антов Луков. 

                        Г-н Иван Антов Луков даде отвод. 

 

                        9.г-жа Мая Иванова Йолкичова предложи за временно изпълняващ 

длъжността кмет на община Чупрене г-н Георги Любенов Георгиев. 

                         Г-н Георги Любенов Георгиев даде отвод. 

 

                         Мотиви за отвода на всички общински съветници са: че работят на 

трудови договори, ще участват в предстоящата предизборна кампания и трудната, и 

отговорна работа на кмета на община. 

 

                         Поради дадените отводи от всички общински съветници не беше избран 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Чупрене, за срок до полагане на 

клетва на новоизбрания кмет. 

 



3 
 

                      Г-н Станков внесе писмено предложение за избор на временно 

изпълняващ длъжността кмет на община Чупрене, за срок до полагане на клетва на 

новоизбрания кмет, позовавайки се на чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, даващо право на 

Общинският съвет да решава и други въпроси от местно значение, които не са от 

изключителната компетентност на други органи, и по аналогия на чл.39 ал.3 и чл.42 

ал.6 от ЗМСМА, като предложи  г-н Асен Емилов Джунински – Секретар на община 

Чупрене за временно изпълняващ длъжността кмет на община Чупрене, за срок до 

полагане на клетва на новоизбрания кмет. 

                       Няма дискусия по предложението.    

                       Във връзка с направеното предложение от г-н Станков е дадена 10 мин. 

пауза за работа на Комисията по   законност, обществен ред, административно 

обслужване, ТСУ , транспорт и по чл.  72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ, която да излезе със 

становище и предложение за решение.  

                       Председателят на комисията по  законност, обществен ред, 

административно обслужване, ТСУ и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ г-н Иван Луков 

прочете становище с предложение за решение. 

 

                      Гласували  9 съветника: 

                      „ЗА”                          –   9 гласа 

                      „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 

                      „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 

 

                     Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 

 

                    РЕШЕНИЕ № 531 

                    На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА по аналогия на чл.39 ал.3 и чл.42 

ал.6 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене  ИЗБИРА за временно изпълняващ 

длъжността „Кмет на Община Чупрене”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания 

кмет  

 

ИНЖ. АСЕН ЕМИЛОВ ДЖУНИНСКИ – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

            

                   МОТИВИ:  Общинският съвет Чупрене взема решение на основание чл.21 

ал.1 т.23 от ЗМСМА, даващо му право да решава и други въпроси от местно значение, 

които не са от изключителната компетентност на други органи,  по аналогия на чл.39 

ал.3 и чл.42 ал.6 от ЗМСМА, и избира временно изпълняващ длъжността „Кмет на 

община”, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, с цел да се обезпечи 

нормалната дейност на Община Чупрене и осигуряване нормалното  произвеждане на 

местните избори. 

 

 

                      Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.15 часа. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                    /Здр. Доцинска/                                                                            / Б. Станков / 
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