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П Р О Т О К О Л   №1 

 
Днес 15.11.2011 година от 15,00 в Градската  концертна зала на Община Враца се 

проведе първото редовно заседание на новоизбрания Общински съвет – Враца, мандат 2011-
2015, свикано от г-жа Пепа Владимирова – Областен управител на Област Враца на 
основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.23, ал.1 от ЗМСМА. 
 На заседанието присъстваха 37 общински съветници, Негово Преосвещенство 
епископ Киприян, медии, гости и граждани на град Враца. 
 След изслушване на Химна на Република България, г-жа Пепа Владимирова откри 
първото заседание на Общинския съвет – Враца, като се обърна към новоизбраните 
общински съветници и кметове с пожелание за успешен мандат. 
 Г-жа Пепа Владимирова обяви избраните общински съветници съгласно протоколите 
на Общинска избирателна комисия – Враца, след което положиха клетва и подписаха 
клетвените листове, съгласно чл.23, ал.2 и чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. 
 Г-жа Пепа Владимирова обяви избрания за Кмет на Община Враца – инж. Николай 
Иванов и кметовете на кметства в Община Враца съгласно протоколите на Общинска 
избирателна комисия – Враца, след което положиха клетва и подписаха клетвените листове 
съгласно чл.23, ал.2 и чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. 
 Г-жа Пепа Владимирова покани досегашният Кмет на Община Враца – д-р Костадин 
Шахов да предаде на новоизбрания Кмет на Община Враца – инж. Николай Иванов 
символите на Община Враца. 
 Негово Преосвещенство епископ Киприян  отправи приветствие към общинските 
съветници, кмета на общината и кметовете на кметства. 
 Д-р Костадин Шахов поздрави кмета на общината, кметовете на населените места и 
общинските съветници.  
 Кмета на Община Враца – инж.Николай Иванов отправи пожелания за съвместна 
работа към  всички общински съветници и кметове на кметства. 
 Г-жа Пепа Владимирова съгласно чл.23, ал.3 от ЗМСМА и следвайки традициите на 
българския парламентизъм, покани най-възрастния общински съветник – г-н Мирон 
Драганов да продължи заседанието с избор на Председател на Общински съвет – Враца.  
 Г-жа Пепа Владимирова връчи на клетвените листове г-н Мирон Драганов, който по-
късно да ги предаде на избрания Председател на Общински съвет – Враца. 
 Г-н Мирон Драганов отправи приветствие към общински съветници и новоизбраните 
кметове и пожелания за ползотворна работа. 

Председателстващият разясни, че съгласно чл.6, ал.2 от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация Комисията за избор на председател се състои от 7 души и даде 
думата за предложения за състав на комисията по избор на Председател на Общински съвет 
– Враца. 
 Г-жа Малина Николова предложи Комисията да е в състав: Председател – Татяна 
Василева и членове – Десислава Димитрова, Васил Драганов, Красимир Ангелов, Милица 
Кирилова, Владимир Ценов и Златка Карамелска и да се гласува „анблок”. 
 Г-н Васил Драганов предложи всяка партия в общински съвет да направи свое 
предложение за член на комисията. 
 Г-жа Малина Николова предложи от ПП „ГЕРБ” за Председател – Татяна Василева и 
Хенриета Георгиева за член на комисията. 
 Г-жа Цветелина Дамяновска предложи от ПП „БСП” Васил Драганов за член на 
комисията. 
 Г-н Валери Стаменов предложи от ПП „ВМРО-ДЕИ” Красимир Богданов за член на 
комисията. 
 Г-н Пламен Ганецовски предложи от ПП „ЗНС” Милица Кирилова за член на 
комисията. 
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 Г-н Кремен Георгиев предложи от ПП „ЛИДЕР” Златка Карамелска за член на 
комисията. 
 Г-н Митко Костов предложи от ПП „ДСИ” Ангел Иванов за член на комисията. 
 Г-н Антонио Георгиев предложи в комисията да се включи и независимия общински 
съветник Иван Узунов. 
 Г-н Иван Узунов направи отвод. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 
 

Относно: Определяне състав на Комисия за избор на Председател на Общински 
съвет – Враца   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.24, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 
 

РЕШИ: 
 

Определя Комисия за избор на Председател на Общински съвет – Враца в състав: 
Председател: Татяна Василева 
Членове: 1. Хенриета Георгиева 
  2. Васил Драганов 
  3. Красимир Богданов 
  4. Милица Кирилова 
  5. Златка Карамелска 
  6. Ангел Иванов 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1 
ЗА – 37 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1 
 
 Председателят на комисията за избора на Председател на Общински съвет – Враца 
направи следните разяснения: 

1.Съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА изборът се провежда с тайно гласуване. За избран 
се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на 
съветниците т.е. 19. 

2.Изборът се извършва чрез интегрална бюлетина с предложените кандидати по 
азбучен ред, поставена в непрозрачен плик. 

3.В същият ред съгласно чл.63, ал.3, т.3 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация да се осъществи и гласуването, като поименното повикване на общинските 
съветници се извършва от член на комисията. 

4.За действителна бюлетина се счита: 
-  когато е по установения образец; 
- когато по еднозначен начин чрез всякакъв знак поставен в квадратчето пред името 

на кандидата показва преференцията на избирателя; 
- има печат на Общински съвет – Враца; 
5. Недействителна бюлетина е тази, която: 
- не е по установения образец; 
- не показва еднозначно вота на избирателя; 
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6.Гласуващият получава плик и бюлетина от член на Комисията за избор и полага 
подпис. 

7.Гласуването се извършва в тъмна стая по указания начин със син химикал. 
8.След поставяне на плика с бюлетината в урната гласуващият полага подпис в 

нарочен списък. 
Г-н Мирон Драганов даде думата за предложения за Председател на Общински съвет 

– Враца. 
Г-жа Десислава Димитрова предложи Петя  Цветанова Аврамова. 
Д-р Георги Комитски предложи Валери Лилов Стаменов. 

 
След проведеното тайно гласуване председателя на Комисията за избор – г-жа  Татяна 

Василева  обяви резултати от гласуването : 
 1.Общински съветници по списък     37 човека; 
 2.Участвали в избора      37 човека; 
 3.Подадени бюлетини      37  броя; 
 3.1 действителни бюлетини     37  броя; 
 3.2 недействителни бюлетини     0  броя; 
 3.3 празни пликове       0  броя; 
 4.Гласували за кандидатите  
 4.1. Валери Лилов Стаменов    17 гласа; 
 4.2 Петя  Цветанова Аврамова    20 гласа.   

      
Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

 
Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Враца  

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.24, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 
 

РЕШИ: 
 

Избира за Председател на Общински съвет – Враца Петя Цветанова Аврамова. 
 

Г-н Мирон Драганов предаде клетвените листове на инж. Петя Аврамова – 
Председател на Общински съвет – Враца и й даде думата.  

Г-жа Петя Аврамова приветства общинските съветници, кмета на общината и 
кметовете на кметства.  
 
 Председателят на Общинския съвет – Враца инж. Петя Аврамова закри заседанието в 
18,15 часа. 
 
 
Инж.Петя Аврамова 
Председател на ОбС – Враца 
           
 
      
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  
  


