ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ
№1
Днес, 08.11.2019 г. от 11:30 часа в салона на Общината се проведе
първото заседание на Общински съвет - Долна Митрополия за мандат 2019
– 2023 год.
На заседанието присъстваха г-н Мирослав Петров - Областен
управител, новоизбраните общински съветници, избрания Кмет на Община
Долна Митрополия, новоизбраните кметове на кметства в Общината,
членове на Общинската избирателна комисия, гости.
От 17 новоизбрани общински съветници на заседанието присъстваха
17 съветници.
Г-н Петров - Областен управител, откри заседанието.
Мирослав Петров – Областен управител:
Уважаема г-жо Цоновска,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми кметове на кметства,
Скъпи гости,
Поздравявам Ви с избирането Ви за Кмет на Община Долна
Митрополия, общински съветници и кметове на кметства. Изборните
страсти от наскоро приключилата предизборна кампания вече отшумяха и
оттук насетне вече Ви предстои много работа. Най-ценната инвестиция в
мандата, който Ви предстои, е доверието на хората, очакването на добри
резултати от Вашите решения и инициативност. Вярвам, че всеки един от
Вас ще подходи към задълженията си с осъзната отговорност, воден от
принципите за политическо и гражданско достойнство и чест, ще отстоява
интересите на общината, населеното място и най-вече на хората. Бъдете
активни, диалогични и консенсусни. Никога не забравяйте, че гласуваното
Ви доверие се защитава отново и отново всеки един работен ден.
Желая Ви здраве и ползотворна работа. На добър час!
Уважаеми госпожи и господа, днешното заседание е свикано в
изпълнение на чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА, Заповед № ОПИ-10-09 от
04.11.2019 г. на Областен управител на област Плевен. Присъстват
новоизбраните общински съветници, кмет на община Долна Митрополия,
кметове на кметства, представители на Общинската избирателна комисия,
граждани.

Общинската избирателна комисия с Решение № 114-МИ от 28
октомври 2019 г., обяви за избрани общинските съветници:
1. Александър Пенков Печеняков
2. Бисер Георгиев Атанасов
3. Валентина Кирилова Вълкова
4. Георги Русанов Гинчев
5. Емил Емилов Тодоров
6. Злати Иванов Тодоров
7. Ивалин Георгиев Цолов
8. Иван Златанов Русанов
9. Кирил Иванов Фурнигов
10. Мартин Николаев Аспарухов
11. Мирослав Стоилков Траянов
12. Николай Бориславов Желев
13. Петър Валентинов Петров
14. Пламен Бончев Чуканов
15. Светла Милчева Телефонска
16. Славей Цеков Първанов
17. Юри Петров Ненчев
Мирослав Петров – Областен управител: Приканвам всички
общински съветници да повтарят след мен:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от община Долна Митрополия и да
работя за тяхното благоденствие.
ЗАКЛЕХ СЕ!”
Общинските съветници полагат клетвата.
Мирослав Петров – Областен управител: Уважаеми госпожи и
господа общински съветници,
Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, полагането на клетва се удостоверява с
подписването на клетвен лист.
Моля всеки един от Вас, след като чуе името си да подпише при мен
клетвената декларация.
Общинските съветници подписват клетвените декларации.
Мирослав Петров – Областен управител: Съгласно чл. 38, ал. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

пълномощията на Кмета на Общината възникват от момента на полагането
на клетвата по чл. 32, ал. 1.
Общинска избирателна комисия - Долна Митрополия с Решение №
115-МИ от 28 октомври 2019 г. обяви за избран Кмет на община Долна
Митрополия г-жа Поля Василева Цоновска.
Г-жо Цоновска, заповядайте за полагане на клетвата.
Г-жо Цоновска, повтаряйте след мен:
Заклевам се в името на Република България да спазвам
Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от община Долна Митрополия и да
работя за тяхното благоденствие.
ЗАКЛЕХ СЕ!
Г-жа Цоновска се заклева и подписва клетвената декларация.
Мирослав Петров – Областен управител: С решения на Общинска
избирателна комисия - Долна Митрополия от 28 октомври 2019 год. за
кметове на кметства в община Долна Митрополия са избрани:
Николай Георгиев Николов - избран за кмет на кметство с. Божурица с
Решение № 118-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Атанаска Сашкова Василева — избрана за кмет на кметство с. Горна
Митрополия с Решение № 116-МИ/28.10.2019 г. на Общинската
избирателна комисия;
Радион Кръстев Тончев - избран за кмет на кметство с. Комарево с
Решение № 122-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Валентин Петков Христов - избран за кмет на кметство с. Подем с
Решение № 119-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Георги Трифонов Георгиев - избран за кмет на кметство с. Рибен с
Решение № 121-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Сергей Евгениев Кожухарски- избран за кмет на кметство с. Ставерци с
Решение № 120-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Методи Николов Сирашки - избран за кмет на кметство гр. Тръстеник с
Решение № 117/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия.
С решения на Общинска избирателна комисия — Долна Митрополия
от 03 ноември 2019 г. за кметове на кметства в община Долна Митрополия
са избрани:
Георги Иванов Маринишев - избран за кмет на кметство с. Байкал с
Решение № 143/03.11.2019 г. на Общинската избирателна комисия

Андриан Георгиев Маринов - избран за кмет на кметство с. Биволаре с
Решение № 144-МИ/03.11.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Цветан Димитров Велчовски – избран за кмет на кметство с. Брегаре с
Решение № 145-МИ/03.11.2019 г.;
Ваньо Петьов Транков - избран за кмет на кметство с. Крушовене с
Решение № 146-МИ/03.11.2019 г.;
Йонка Йорданова Макавеева - избрана за кмет на кметство с. Ореховица
с Решение № 147-МИ/03.11.2019 г. на Общинската избирателна комисия;
Даниела Георгиева Александрова - избрана за кмет на кметство с.
Победа с Решение № 148-МИ/03.11.2019 г. на Общинската избирателна
комисия;
Любомир Димитров Димитров - избран за кмет на кметство с. Славовица
с Решение № 149-МИ/03.11.2019 г. на Общинската избирателна комисия
/не присъства на заседанието/
Мирослав Петров – Областен управител: Уважаеми кметове,
Предстои да положите клетва, моля, повтаряйте след мен:
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от
интересите на гражданите от кметството и да работя за тяхното
благоденствие.”
ЗАКЛЕХ СЕ!
Кметовете на кметства от общината полагат клетвата.
Мирослав Петров – Областен управител: Уважаеми кметове, моля
всеки един от Вас, след като чуе името си да подпише при мен клетвената
декларация.
Кметовете подписват клетвените декларации.
Мирослав Петров – Областен управител: С подписването на
клетвените листове кметовете на кметства и общинските съветници вече са
в правомощията си да изпълняват своите служебни задължения.
А сега ми позволите да дам думата на новоизбраният кмет на община
Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска.
Поля Цоновска: Уважаеми г-н Областен управител, дами и господа
общински съветници, уважаеми кметове на населени места, гости,
Благодаря на всички, които участваха в изборната кампания, която за
щастие приключи. Не желая да коментирам как протече тя, по-важно е, че
приключи и се надявам за всички да е така. Искам да поздравя избраните
общински съветници и избраните кметове и да им напомня само няколко
неща. Към колегите кметове – запомнете – кмета е слуга на народа.

Хората, които са работили с мен знаят, че за мен това е най-важно. На
общинските съветници и администрацията напомням – оставете личното и
частното отвън, тук е общественото. Надявам се и вярвам, че ще оправдаем
доверието, което са ни гласували гражданите на общината и няма да ги
подведем. Благодаря и на Военното училище, което с гордост мога да
нарека вече Висше военно училище, че ни уважиха днес. Ползотворна
работа на всички. Желая Ви да сте здрави, да пази Господ Вас, Вашите
семейства, общината и България! Благодаря!
Мирослав Петров – Областен управител: Уважаеми общински
съветници, по традиция първото заседание се води от доайена сред
общинските съветници. В състава на новоизбраният Общински съветДолна Митрополия това е г-н Кирил Иванов Фурнигов.
Г-н Фурнигов, заповядайте да откриете и водите първото заседание на
Общински съвет.
Кирил Фурнигов: Уважаеми госпожи и господа общински
съветници,
Откривам първото заседание на Общински съвет Долна Митрополия.
Пожелавам на всички новоизбрани общински съветници и кметове да
положат сили и умения за устойчиво развитие на Община Долна
Митрополия. Нека не забравяме, че доброто местно самоуправление е в
основата на доброто и устойчиво развитие на общината.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, на първото си заседание
Общинския съвет избира от своя състав Председател на съвета. Изборът се
провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е
получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
Имате думата за предложения за председател на Общински съвет.
М. Траянов: Предлагам за председател на Общински съвет – г-н
Петър Петров.
Ал. Печеняков: Предлагам Злати Тодоров.
Кирил Фурнигов: Има ли други предложения? Няма.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от сега действащия Правилник за организацията
и дейността на общинския съвет за произвеждане на тайното гласуване
трябва да се избере комисия от трима общински съветника. Моля да
предложите поименно членове на комисията.
Николай Желев: Предлагам г-н Мирослав Траянов за председател на
комисията.
Ал. Печеняков: Предлагам г-н Мартин Аспарухов.
Петър Петров: Предлагам г-н Юри Ненчев.

Кирил Фурнигов: По действащия в момента правилник комисията се
състои от 3-ма членове. Имаме направени 3 предложения. Предлагам да
гласуваме общо всички членове на комисията.
Който е съгласен в комисията по избора за председател на Общински
съвет да бъдат избрани: Мирослав Траянов, Мартин Аспарухов и Юри
Ненчев, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
Кирил Фурнигов: Въз основа на проведеното гласуване членовете на
комисията за произвеждане на тайното гласуване за избор на председател
на Общинския съвет са:
1. Мирослав Траянов
2. Мартин Аспарухов
3. Юри Ненчев
Кирил Фурнигов: Моля за Вашите предложения за председател на
комисията по избора.
Николай Желев: Предлагам Мирослав Траянов.
Кирил Фурнигов: Има ли други предложения? Няма. Който е
съгласен за председател на комисията за провеждане на тайно гласуване за
избор на председател на Общинския съвет да бъде избран г-н Мирослав
Траянов, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 1
На основание проведено гласуване ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, за провеждане на
избора за Председател на ОбС, Общински съвет - Долна Митрополия
избира комисия в състав:
Председател: Мирослав Траянов
Член: Мартин Аспарухов
Член: Юри Ненчев
Кирил Фурнигов: Съгласно чл. 11, ал. 2 от сега действащия
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет за
произвеждане на тайното гласуване трябва да утвърдим образец на плик и
бюлетина за гласуването.
Предлагам пликът да е бял, с размер 11/16 см.
Който е съгласен с този образец на плика, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0

На основание проведеното гласуване ОбС взе следнотго
РЕШЕНИЕ №2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 2
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, Общински съвет –
Долна Митрополия утвърждава предложения образец на плик за
провеждане на тайния избор за Председател на ОбС.
Кирил Фурнигов: Предлагам гласуването за избор на председател на
Общинския съвет да е с една обща бюлетина, на която най-отгоре е
изписано “Бюлетина за избиране на Председател на Общински съвет
Долна Митрополия за мандат 2019 – 2023 година”. Отдолу е изписано
името на кандидата и е поставено квадратче пред неговото име. Който е ЗА
кандидата поставя в квадратчето избрания от него знак. Който е Против –
не отбелязва нищо. Бюлетината е подпечатана с печата на Общински
съвет.
Има ли други предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения образец на бюлетина за избор на
Председател на Общинския съвет, моля да гласува.
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следнотго
РЕШЕНИЕ №3
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал .2
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, Общински съвет –
Долна Митрополия :
1. Утвърждава обща бюлетина за провеждане на тайният избор, на
която най-отгоре е изписано “Бюлетина за избиране на Председател на
Общински съвет Долна Митрополия за мандат 2019 – 2023 година.
Бюлетината да съдържа още:

Квадратче за отразяване на волята на общинския
съветник;

Имената на кандидата за Председател на Общинския
съвет;

Печат на Общински съвет
Кирил Фурнигов: Уважаеми колеги, съгласно чл. 13 от действащия
Правилник за дейността на Общински съвет всеки съветник гласува като
поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и

пуска плика в изборната урна. Гласът е действителен, ако в плика е
намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини,
подадени за един и същ кандидат. Когато в плика са поставени две или
повече бюлетини за един и същ кандидат, те се смятат за една.
Недействителни са бюлетините когато:
 са намерени в избирателната урна без плик;
 в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за
различни кандидати;
 върху тях са дописани думи и знаци;
 не са по установения образец
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
Тъй като тези разпоредби са действащи ние следва да направим
уточнение и да приемем правила за начина на гласуване.
Предлагам гласуването да се извършва в тъмната стая. На катедрата
пред избраната от нас комисия са поставени прозрачна урна, пликове,
бюлетини и списък на общинските съветници в Общински съвет Долна
Митрополия. Всеки общински съветник отива пред комисията, която му
предоставя бюлетина и плик. Влиза в тъмната стая и отбелязва
предпочитания от него кандидат със знак, изразяващ по еднозначен начин
неговия вот, поставя бюлетината в плик, излиза, пуска бюлетината в
урната и се подписва в списъка за гласуване за избиране на председател на
Общински съвет.
Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен процедурата по
гласуване да се извърши като всеки съветник получи от комисията по
избора бюлетина и плик, влезе в тъмната стая, отбележи предпочитания от
него кандидат със знак, изразяващ по еднозначен начин неговия вот,
постави бюлетината в плика, след което излиза, пуска бюлетината в урната
и се подписва в списъка за гласуване за избиране на председател на
Общински съвет, моля да гласува.
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №4
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, Общински съвет –
Долна Митрополия:
1. Приема следния начин на гласуване - всеки съветник получава от
комисията по избора бюлетина и плик, влиза в тъмната стая, отбелязва
предпочитания от него кандидат със знак, изразяващ по еднозначен начин
неговия вот, поставя бюлетината в плика, след което излиза, пуска

бюлетината в урната и се подписва в списъка за гласуване за избиране на
председател на Общински съвет.
Кирил Фурнигов: Давам 10 минути почивка за отпечатване на
бюлетините за провеждане на тайното гласуване за избор на председател
на Общински съвет Долна Митрополия за мандат 2019-2023 г.
Кирил Фурнигов: Давам думата на председателя на комисията за
провеждане на тайното гласуване да обяви резултата:
Мирослав Траянов: Уважаеми дами и господа, след така проведения
избор комисията преброи наличните бюлетини и пликове в избирателната
урна. Гласуваха общо 17 съветници. Имаме 17 бюлетини и 17 плика.
Гласувано е със знак „x”, “v” . За г-н Петър Петров за гласували 12
общински съветници, а за г-н Злати Тодоров – 5-има общински съветници.
Няма недействителни бюлетини. Комисията взе единодушно решение и
обявява за Председател на Общински съвет Долна Митрополия г-н Петър
Петров.
На основание проведеното тайно гласуване ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №5
На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 13, ал. 6 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, Общински съвет – Долна Митрополия:
1. Избира са Председател на Общински съвет Долна Митрополия за
мандат 2019 – 2023 год. г-н Петър Валентинов Петров.
П. Петров: Уважаеми колеги,
Благодаря отново за оказаното доверие! Надявам се да работим
ползотворно, както започнахме, да работим в името на гражданите на
община Долна Митрополия, които ни избраха, защото моето верую и това
на моите колеги е, че тези, които сме избрани от общността трябва да
работим за общността, да се опитваме да направим нашата община и
нашите населени места все по-хубави и по-привлекателни за живеене.
Надявам се с общи усилия да подпомогнем работата на кмета на общината
и да постигнем тази цел. Благодаря Ви!
Ще наруша малко протокола, с цел по-голяма оперативност и нека
още на първото заседание да изберем временна комисия, която да се
занимава с изработването на нов Правилник за дейността на Общински
съвет.

Предлагам да гласуваме т. 2 Избор на временна комисия за
изработване Правилник за дейността на Общински съвет – Долна
Митрополия.
Който е съгласен, моля да гласува:
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
П. Петров: Предлагам временната комисия да се състои от 5 души,
освен Председателя на ОбС и Кмета на Общината. Има ли други
предложения? Няма. Който е съгласен временната комисия за изработване
Правилник за дейността на Общински съвет – Долна Митрополия да се
състои от 5 съветника, моля да гласува.
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следнотго
РЕШЕНИЕ №6
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет – Долна
Митрополия реши временната комисия за разработване на Правилника за
организацията и дейността на ОбС за мандат 2019 – 2023 г. да се състои от
5 члена.
Ал. Печеняков: Предлагам г-н Злати Тодоров.
Петър Петров: Предлагам за членове на комисията:
г-н Ивалин Цолов
г-н Юри Ненчев
г-н Мирослав Траянов
г-н Славей Първанов
Петър Петров: Други предложения? Няма. Който е съгласен с така
предложеният състав на временната комисия, моля да гласува.
Гласували 17 съветника: “За” – 17, “Против”– 0, “Въздържали се” – 0
На основание проведеното гласуване ОбС взе следнотго
РЕШЕНИЕ №7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от
ЗМСМА Общински съвет – Долна Митрополия включва в състава на
временната комисия за разработване на Правилника за организацията и
дейността на ОбС, следните общински съветници:
1. г-н Злати Тодоров
2. г-н Ивалин Цолов
3. г-н Юри Ненчев

4. г-н Мирослав Траянов
5. г-н Славей Първанов
П.Петров: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното
заседание на общинския съвет.
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/Боряна Димитрова/

Председател:
/Петър Петров/

