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О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т     -     Б Р Е З Н И К  

 

 

П Р О Т О К О Л  

№  1  

Гр.Брезник, 09.11.2015год. 

 

 Днес 09.11.2015г. от 11,00 часа в малкия салон на читалище „Просвещение” се провежда 

заседание нна ОбС Брезник, избран на 25.10.2015год. 

 Заседанието е свикано със заповед № РД 134/07.11.2015г. на областен управител на 

Област Перник. 

 В началото на заседанието звучат химна на Република България и химна на ЕС. 

Г-жа Ирена Соколова – областен управител на Област Перник 

 Днес е специален ден за град Брезник. Общинският съвет ще положи клетва и ще се 

врече да работи за просперитета на общината. 

Кмета на общината ще положи клетва и ще обещае да се грижи за просперитетана общината. 

Това, което предстои пред всички е да покажете по най-достойния начин, че вие сте най-

достойните избраници. И тези, които не са гласували, и те трябва да бъдат доволни. 

Изправени сте пред трудни решения. Това, което местния парламент трябва да направи е да 

прогнозира от какво се нуждае Брезник 10 години напред, за да имат  гражданите усещането за 

сигурност. Обещали сте го като сте се явили за кандидати. Сега хората ви дадоха доверие и вие 

трябва да отговаряте пред тях. 

Поздравления към председателя, зам.председателя, секретаря, към цялата общинска 

избирателна комисия за работата на комисията. 

Госпожа Соколова запознава присъстващите със заповед № РД 134 за свикване на Общински 

съвет Брезник. Дава думата на председателя на ОИК за връчване на удостоверенията на 

избраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства. 

Чавдар Ботев – председател на ОИК Брезник 

 Да благодарим на г-жа Соколова за топлите думи. Ще ви запозная с решенията за избор 

на Общински съветници, кмет на община и кметове на кметтсва. 

І. Решение № 189-МИ /26.10.2015г. за избор на общински съветници 

 По брой мандати: 
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- Българска социалдемократическа партия -  5 мандата 

- Нова алтернатива            - 2 мандата 

- Бъргарска социалистическа партия            - 3 мандата 

- ПП ГЕРБ             - 3 мандата 

         Избрани съветници: 

1. Богиня Йосифова Рабакова – ПП ГЕРБ 

2. Борислав Григоров стоянов – ПП БСДП  

3. Ваньо Добринов Колев – ПП БСП 

4. Виолета Иванова Младенова – ПП ГЕРБ 

5. Десислава Иванова Стоилова – ПП Нова алтернатива 

6. Добринка георгиева Дойчева – ПП БСДП 

7. Иван Димитров Ставрев – ПП БСП 

8. Иван Методиев Тинков – ПП БСП 

9. Ивелина Веселинова Крумова – ПП ГЕРБ 

10. Катя Иванова Йорданова – П БСДП 

11. Росен Славчов Огнянов – ПП БСДП 

12. Станислав Георгиев велков  - ПП Нова Алтернатива 

13. Янка Миланова Хранова – ПП БСДП 

Ирена Соколова – областен управител на област Перник 

 Уважаеми общински съветници. Следва ОбС да положи клетва. 

 Госпожа Соколова чете клетвата. Съветниците полагат клетва и подписват клетвени 

листа. 

 

ІІ. Решение № 181-МИ/26.10.2015г. за избор на кмет на община -  ОИК обявява за избран кмет 

на Община Брезник  - ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ. 

ІІІ. Решение № 205-МИ/01.11.2015г. за избор на кмет на кметство Бегуновци – ОИК обявява за 

избран кмет нна кметство Бегуновци -  Соня Миткова Славова. 

ІV. Решение № 184-МИ/26.10.2015г. за избор на кмет на кметство Велковци – ОИК обявява за 

избран кмет на кметство Велковци – Василка Евлогиева Стоичкова. 

V. Решение № 182-МИ/26.10.2015г за избор кмет на кметство Гигинци – ОИК обявява за избран 

кмет на кметство Гигинци -  Цана Ангелова Сандова. 

VІ. Решение № 183-МИ/26.10.2015г. за избор на кмет на кметство Долна Секирна – ОИК 

обявява за избран кмет на кметство Долна Секирна - Богомил Кирилов Савов. 

VІІ. Решение № 202-МИ/01.11.2015г. за избор на кмет на кметство Кошарево – ОИК обявява за 

избран кмет на кметство Кошарево – Ана Георгиева Гигова. 
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VІІІ. Решение № 203-МИ/01.11.2015г за избор на кмет на кметство Ноевци – ОИК обявява за 

избран кмет на кметство Ноевци – Асен Иванов Асенов. 

ІХ. Решение № 204-МИ/01.11.2015г. за избор на кмет на кметство Слаковци – ОИК обявява за 

избран кмет на кметство Слаковци – Димитър Василев Димитров. 

Ирена Соколова – областен управител чете клетвата. Кмета на общината и кметовете на 

кметства полагат клетва и подписват клетвени листа. 

 

Васил Узунов – кмет на Община Брезник 

 Уважаема госпожо Соколова, Уважаеми съветници, дами и господа, 

 Започва един нов мандат. Да не забравяме последното изречение от клетвата: да работим 

в интерес на жителите на Община Брезник. 

 

Ирена Соколова – областен управител  

 Пристъпваме към следващата точка от дневния ред – след тържествената част 

председателството поема най-възрастния общински съветник – господин Иван Ставрев. 

 

Отец Константин Стойчев  –  Извинявайте, че се намесвам, но всяко начало трябва да започне с 

молитва. /следва молитва и водосвет/ 

 Иван Ставрев заема мястото си на председателстващ заседанието на ОбС. 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Господин Узунов,  Уважаеми 

кметове на кемтства, Уважаеми гости, Уважаема госпожо Соколова, 

 Нашата задача е да изберем председател на ОбС. Колеги имате думата за предложенния. 

Янка Хранова – предлагам кандидатурата на Росен Славчов 

Богиня Рабакова – предлагам Виолета Младенова  

 След като няма повече предложения се гласува прекратяване на разикванията. 

 С 13 гласа „за” разискванията се прекратяват. 

 

Иван Ставрев – да изберем комисия по избора. Предлагам по един от група. 

Иван Добринов  - предлагам в комисията Иван Тинков 

Богиня Рабакова – предлагам Ивелина Крумова 
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Росен Славчов – предлагам Катя Йорданова 

Десислава Стоилова – предлагам  да останат тримата предложени. 

Иван Ставрев – предлагам за председател на комисията Катя Йорданова. 

 Гласува се предложения състав на комисията: 

 Председател:  Катя Йорданова 

Членове: Ивелина Крумова 

                 Иван Тинков 

 С 13 гласа „за” комисията се приема. 

 Следва кратка почивка за подготовка на бюлетини за гласуване. 

Комисията обявява начина и реда на гласуване. Провежда се тайно гласуване за избор на 

председател на ОбС. 

 След приключване на гласуването комисията брои бюлетините в урната и обявява 

резултата: 

 От всичко 13 общински съветника, гласували 13. 

 Действителни бюлетини – 13 

Гласували за: Росен Славчов – 6 гласа 

                        Виолета Младенова – 7 гласа. 

 Комисията обявява за избран председател на ОбС Брезник – Виолета Младенова. 

На основание проведеното тайно гласуване и протокол на комисията по избора, ОбС  

Брезник взе 

 Р Е Ш Е Н И Е   №   1 

 На основание чл. 21 ал. 1  т. 3 , чл. 23 ал. 3 и  чл. 24 ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет 

Брезник избира за председател на ОбС Виолета Иванова Младенова. 

 

Виолета Младенова – Благодаря за доверието.  

 Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /Л. Любомирова/      /Виолета Младенова/ 


