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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, 06.11.2019г 

 

 

 Днес 06.11.2019г. от 11,00 часа в малкия салон на читалище „Просвещенние-1870” се 

провежда заседание на ОбС Брезник – избран на 27.10.2019г. 

 Заседанието е свикано със заповед на областен управител № И-13/31.10.2019г. 

Присъстват всички избрани съветници, кмет на Община и кмет на кмество Ноевци, както и 

кметски наместници на населени места, ръководство и експерти от общинска администрация,  

граждани. 

Гости на сесията са г-жа Ирена Соколова – областен управител, г-жа Пиралкова – секретар на 

Област Перник, членовете на Общинска ибирателна комисия. 

  

Предложен е следния дневен ред: 

1. Полагане на клетва от общинските съветници и подписване на клетвен лист. 

2. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Брезник и кмет на кметство 

Ноевци и подписване на клетвен лист 

3. Избор на председател на ОбС. 

 Заседанието открито от г-жа Ирена Соколова – областен управител 

 Уважаеми господин Бъчваров – ИД кмет на Община Брезник, Госпожо председател на 

ОИК, Уважаеми жители на общината, Уважаеми бъдещи съветници, Уважаеми г-н Узунов – 

избран кмет на общината  и г-н Асенов - избран кмет на кметство Ноевци, 

 Поздравявам ви с избора, който проведохте. Местните избори са мерило за отношението. 

Те показват колко добре е била свършена работата, колко  надеждни са били хората, които са 

избрани.  

 Кампанията в Брезник е за пример. С много разум, с деликатност. Това показват и 

резултатите от изборите. Имате избран ОбС и кмет на общината, кмет на с.Ноевци. 

Госпожа Соколова чете заповед № И-13 за насрочената сесия и запознава присъстващите с 

предложения дневен ред. Дава думата на Петя Петрова – председател на Общинска избирателна 

комисия. 

По първа точка от дневния ред: 

Петя Петрова -  Да благодарим на г-жа Соколова за топлите думи. Добре дошли на всички. 

Запознава присъстващите с получените резултати от проведените избори. 

Решение № 92-МИ/28.10.2019г относно избор на общински съветници в Община Брезник. 
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На база данни от протоколите на СИК са получени следните мандати за общински съветници: 

- Земеделски народен съюз – 2 мандата 

- Българска социалдемократическа партия – 5 мандата 

- ПП ГЕРБ – 3 мандата 

- Местна коалиция БСП за България /АБВ/ - 3 мандата 

 

Поименен състав на избраните съветници: 

1. Богиня Йосифова Рабакова - ПП ГЕРБ 

2. Борислав Григоров Стоянов - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

3. Ваньо Добринов Колев             - Местна коалиция БСП ЗА  БЪЛГАРИЯ(АБВ) 

4. Венета Симеонова Петрова  - Местна коалиция БСП ЗА  БЪЛГАРИЯ(АБВ) 

5. Веселин Николов Крумов  - ПП ГЕРБ 

6. Веска Стоянова Алексова  - ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

7. Добринка Георгиева Дойчева  - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

8. Иван Методиев Тинков              - Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ(АБВ) 

9. Катя Иванова Йорданова              - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

10. Лина Петрова Симеонова   - ПП ГЕРБ  

11. Мариола Миткова Попова   - ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 

12. Росен Славчов Огнянов    - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

13. Янка Миланова Хранова   - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

 

Под ръководството на г-жа Ирена Соколова – областен управител, общинските съветници 

полагат клетва и подписват клетвени листа. 

Председателят на ОИК връчва удостоверения на избраните съветници. 

 

Ирена Соколова – областен управител 

 Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

Полагане на клетва от избрания кмет на Община Брезник и кмет на кметство Ноевци. 

 

Петя Петрова – председател на ОИК  - Запознава присъстващите с решение № 90-МИ от 

28.10.2019г. с което е обявен за избран кмет на Община Брезник Васил Михайлов Узунов. 

 Под ръководството на г-жа Ирена Соколова г-н Узунов полага клетва и подписва 

клетвен лист. 

Председателят на ОИК връчва удостоверение за избран кмет на Община Брезник. 

 

Петя Петрова – председател на ОИК – запознава присъстващите с решение № 91-МИ от 

28.10.2019г с което е обявен за избран кмет на кметство Ноевци Асен Иванов Асенов. 

 Под ръководството на г-жа Ирена Соколова – областен управител г-н Асенов полага 

клетва и подписва клетвен лист. 

Председателят на ОИК връчва удостоверение за избран кмет на кметство Ноевци. 

 

Васил Узунов – кмет на Община Брезник 

 Уважаема г-жо Соколова, Уважаеми съграждани, колеги, Уважаеми общински 

съветници, 
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 За трети път се изправям на тази банка. Приоритета се казва Община Брезник Да мислим 

и работим заедно. 

 

Ирена Соколова – областен управител 

 Уважаеми господин Узунов, Уважаеми общински съветници, Уважаеми г-н Асенов, 

Уважаеми общественици, жители и гости на Брезник, хора които милеят за общината. 

Уважавам действията ви. Порива с който работите за благото на общината. Много са хората, 

които избират да останат в Брезник. Много са хората които знаят за красотата на Брезник. 

Умението Ви, господин Узунов, да обединявате хората. Вярвам че общината ще  продължи да 

се развива. 

Още един повод – радвам се да поздравя кмета с 50-годишния юбилей, който беше вчера. 

Винаги ще го подкрепям и помагам като приятел. Връчвам специален благодарствен адрес и 

плакет на областния управител. Малцина имат честта да го притежават. 

 

Васил Узунов – Благодаря г-жо Соколова. Трогнат съм. Дано наистина останем приятели. 

 

Петя Петрова – председател на ОИК 

 Според изискванията на Закона първото заседание на ОбС се председателства от най-

възрастния общински съветник. Давам думата  на  Веска Алексова да продължи с  

 

Трета точка от дневния ред: Избор на председател на ОбС 

 

Веска Алексова – Уважаема госпожо Соколова, Господин Узунов, Дами и господа, 

 Приемете от името на Земеделски народен съюз поздравление за избора. Безспорно 

големия процент гласували за Вас, говори за доверие. Да се утвърдим като стабилна община, за 

решаване проблемите на съгражданите си. Желаем ползотворна работа. На членовете на ОбС 

пожелавам да бъдем инициативни. Да подобрим живота на съгражданите си. От нашите 

действия зависи доверието на хората. Да превърнем родния край в символ на българщината и 

българския дух. За доброто на Община Брезник. 

 

 Следващата точка от дневния ред е избор на председател на ОбС. Предлагам да изберем 

комисия, която да проведе тайното гласуване. Предлагам трима души в комисията. 

 Гласува се направеното предложение. 

 С 13 гласа „за“ се приема комисията по провеждането на избора на председател на ОбС 

да бъде от трима души. 

 

Борислав Стоянов – Предлагам Росен Огнянов в комисията като нейн председател. 

Мариола Попова – предлагам Иван Тинков 

Веселин Крумов – предлагам Лина Симеонова 

Иван Тинков – предлагам Катя Йорданова 

Мариола Попова – Оттеглям предложението си за Иван Тинков 

 

Подлага се на гласуване комисия в състав: 
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- Росен Огнянов – председател 

- Лина Симеонова 

- Катя Йорданова 

 

С 13 гласа „за“ предложената комисия за провеждане на избора за председател на ОбС е 

приета. 

 

Веска Алексова – Имате думата за предложения за председател на ОбС 

 

Мариола Попова -  Предлагам Иван Тинков. Смятам, че това е човек с личностни качества, 

човек с опит. На този пост трябва да бъде диалогичен, обединяващ човек. 

 

Веска Алексова – Предлагам Мариола Попова да бъде номинирана за председател на ОбС. 

 

 Пристъпва се към  провеждане на тайно гласуване. 

Росен Огнянов – Приготвят се бюлетини за гласуване. За действителни се приемат бюлетини в 

които със знак Х е отбелязано квадратчето пред името на кандидата. 

 На съветниците се раздават бюлетини и пликове. Същите пристъпват към гласуване. 

 

 След приключване на гласуването комисията преминава към преброяване на гласовете. 

 

Росен Огнянов – от името на комисията по провеждане на избора 

 Уважаеми колеги, Дами и господа, 

 След проведеното гласуване са получени следните резултати: 

- Иван Тинков – 9 гласа 

- Мариола Попова – 4 гласа 

Комисията обявява за избран председател на ОбС – Иван Тинков. 

 

Във връзка с проведеното тайно гласуване и протокол на комисията по избора, ОбС 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, след проведено тайно 

гласуване и получените резултати, Общинският съвет Брезник избира за председател на ОбС 

ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ. 

 

Иван Тинков – Благодаря на всички за оказаното доверие. 

 

 Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

  /Л. Любомирова/      /Иван Тинков/ 

  


