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„Поздравявам ви за изборната победа. Никога не забравяйте, че зад вас стоят гласовете
на гражданите на Видин. Властта не е привилегия, а чест. Бъдете достойни хора”. С
тези думи днес в 10.00 часа областният управител на Видин Момчил Станков откри
първото заседание на новоизбрания Общински съвет в дунавския град. Това съобщиха
от пресцентъра на Областна администрация-Видин.
//
В заседателната зала на Общинския съвет положиха клетва и подписаха
клетвени декларации за встъпване в длъжност 37 общински съветници, новият кмет на
община Видин Огнян Ценков и 22-ма кметове на кметства: Севделин Младенов - на с.
Слана бара, Нора Маринова – на с. Търняне, Иван Иванов – с. Синаговци, Венелин
Венелинов – на с. Кошава, Владимир Аристотелов - на с. Капитановци, Илиян Христов на с. Каленик, Павел Петров - на с. Иново, Димчо Скорчев - на гр. Дунавци, Илия Томов на с. Градец, Милко Матеев - на с. Генерал Мариново, Верка Монова - на с. Бела Рада,
Северин Петров - на с. Антимово, Стефчо Захариев - на с. Буковец, Ирена Иванова - на
с. Гомотарци, Иванка Цветанова - на с. Дружба, Георги Георгиев – на с. Жеглица,
Виктор Костадинов - на с. Кутово, Красимир Георгиев - на с. Майор Узуново, Цеца
Велкова - на с. Новоселци, Валентин Маринов - на с. Покрайиа, Илиян Ангелов - на с.
Рупци, Венелин Павлов - на с. Сланотрън. На тържествената церемония присъстваха
Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, народните представители
Владимир Тошев и Станислав Анастасов, кметът на Видин в мандат 2011-2015 г. – Герго
Гергов, общественици, журналисти и граждани. От името на Видинския митрополит
Дометиан, Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп благослови новия
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Общински съвет и видинските кметове. „С подобаващата мъдрост, отговорност и любов
към Видин, към неговите граждани, да градите в полза на мирното население на този
дивен старопрестолен град”, пожела епископ Поликарп. След тържествената
церемония, деловата работа по т.2 от дневния ред за избор на председател на
Общинския съвет, продължи под ръководството на най-възрастния общински съветник
Цецко Иванов. Вотът определи за председател на Общински съвет-Видин през
следващите 4 години да бъде Генади Велков, общински съветник от местна коалиция
„Надежда”, лидер на СДС и съпредседател на Реформаторския блок във Видин.
Радио “Фокус”- Видин
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