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ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 10.11.2015 г. / вторник / в залата на Дома на културата в Попово се проведе
ПЪРВОТО заседание на Общински съвет – Попово за мандат 2015 – 2019 година.
Заседанието започна в 10.00 часа.
Заседанието бе открито от Йорданка Георгиева – зам. Областен Управител на област
Търговище.
Йорданка Георгиева – зам. Областен управител на област Търговище
Уважаеми новоизбрани общински съветници, кмет на община и кметове на кметства,
за мен е чест и особена привилегия да обявя началото на първото тържествено заседание на
Общински съвет Попово, свикано със заповед на Областния Управител на област
Търговище.
Дами и господа, суверенът по чиято воля сте тук е народа. Пожелавам успешен
мандат изпълнен с ползотворни решения, които отразяват широкият обществен интерес.
Успех на всички в името на просперитета на Община Попово.
Приканвам председателя на Общинската избирателна комисия Попово г-н Данчо
Николаев да обяви резултатите от проведените избори. Заповядайте.
Данчо Николаев – председател на Общинска избирателна комисия Попово
Уважаема г-жо Зам. Областен Управител, уважаеми дами и господа, в качеството си
на председател на Общинската избирателна комисия искам до обявя решение № 296 от
27.10.2015 г. издадено на основание чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и въз основа на
получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии – Общинската
избирателна комисия Попово реши:
1. Общинската избирателна квота е 385 действителни гласове.
2. Няма независими кандидати избрани за общински съветници.
3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на
политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от
общинската избирателна квота, както следва:
С бюлетина № 5 Движение за права и свободи – ДПС – 1 547 гласа – 5 мандата
С бюлетина № 6 Местна коалиция „Европейско развитие на Попово“ – 567 гласа – 2
мандата
С бюлетина №11 ПП АБВ – Алтернатива за българско възраждане – 891 гласа – 3 мандата
С бюлетина №12 Ред, законност и справедливост – РЗС – 473 гласа – 2 мандата
С бюлетина №13 Българска социалистическа партия – 1 074 гласа – 3 мандата
С бюлетина №15 Местна коалиция „Заедно“ – 2 323 гласа – 7 мандата
С бюлетина №16 ПП ГЕРБ – 2 297 гласа – 7 мандата
Ето и поименният списък на избраните за общински съветници, които ще помоля да идват
тук при мен за да получат удостоверенията си:

1. Невзат Юсменов Феимов- ДПС
2. Сони Миленов Харизанов- ДПС
3. Мехмед Сюлейман Камбер- ДПС
4. Сюлейман Исмаилов Лешков- ДПС
5. Хюсеин Сабриев Ибрямов - ДПС
6. Илиян Станчев Илиев – МК ЕРП
7. Пламен Величков Георгиев – МК ЕРП
8. Дончо Николаев Дончев – ПП АБВ
9. Любомир Иванов Гущанов – ПП АБВ
10. Тихомир Йорданов Марков – ПП АБВ
11. Костадин Иванов Димитров – ПП РЗС
12. Хасан Ахмет Хасан – ПП РЗС
13. Гецо Стойчев Гецов – ПП БСП
14. Бойко Радев Атанасов – ПП БСП
15. Николай Цонев Черкезов – ПП БСП
16. Георги Петров Георгиев – МК ЗАЕДНО
17. Румен Добрев Димитров – МК ЗАЕДНО
18. Горан Иванов Цветков– МК ЗАЕДНО
19. Петранка Добрева Габровска– МК ЗАЕДНО
20. Румен Стойчев Русев– МК ЗАЕДНО
21. Валентин Стефанов Витанов– МК ЗАЕДНО
22. Петър Велчев Лазаров– МК ЗАЕДНО
23. Никола Тошков Джамбазов– ПП ГЕРБ
24. Радияна Стефанова Георгиева– ПП ГЕРБ
25. Димитър Кънев Димитров– ПП ГЕРБ
26. Евгений Павлов Георгиев– ПП ГЕРБ
27. Ганка Радева Колева– ПП ГЕРБ
28. Драгомир Атанасов Петров– ПП ГЕРБ
29. Румен Георгиев Кьосев – ПП ГЕРБ
Честито на новоизбраните общински съветници, продължавам с решенията за избор на
кмет на населено място в община Попово:
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Априлово
– Миран Иванов Стоянов
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Баба
Тонка – Красимир Иванов Андреев
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Водица –
Иван Георгиев Иванов
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Гагово –
Румен Христов Иванов
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Глогинка
– Стоян Енчев Георгиев
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Долна
Кабда – Хасан Ибрямов Хасанов
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Дриново –
Теменужка Събева Берберска
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Еленово –
Джамал Юсеинов Бозев
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Зараево –
Реджеб Юсуфов Синапов
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С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Захари
Стояново – Исмет Ахмед Кюллю
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Звезда –
Костадин Стефанов Костадинов
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Кардам –
Мирослав Николов Янчев
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Ковачевец
– Николай Димитров Николаев
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Козица –
Хасан Мустафа Хайрола
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Ломци –
Бехти Джелил Ахмед
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Медовина
– Стоянка Тодорова Вълева
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Осиково –
Първолета Николова Дилинчева
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с.
Паламарца – Георги Тиханов Георгиев
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Посабина
– Цветан Борисов Цветков
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Садина –
Хриска Станева Тодорова
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Светлен –
Нешо Ангелов Неделчев
С Решение на ОИК от 02.11.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Славяново
– Васил Петков Стоилов
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. Тръстика
– Мехмед Хасан Мехмед
С Решение на ОИК от 27.10.2015 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с.Цар Асен –
Красимир Николов Цонев
Уважаеми дами и господа, за мен е чест да връча удостоверение № 1 за избран кмет
на община Попово на г-н Людмил Димитров Веселинов..
Искам да пожелая на г-н Веселинов успешен мандат. Искам да пожелая на всички
новоизбрани общински съветници и кметове на кметства успехи във Вашата благородна
дейност в името на гражданите на община Попово.
Още веднъж честито и успешен мандат !
Дарина Калева – представител на пенсионна компания ДОВЕРИЕ
Уважаеми дами и господа, уважаеми д-р Веселинов, тук съм по повод
дългогодишната ни съвместна дейност. Желая да предам най-сърдечните поздрави на г-жа
Даниела Петкова - председател на УС на ПК ДОВЕРИЕ, да Ви пожелая успешен мандат и
честито.
Йорданка Георгиева– Заместник областен управител на област Търговище
Уважаеми д-р Веселинов, господин Кмет с огромен респект към мъдростта но
досегашното Ви управление ми позволете да Ви връча символите на кметската власт
нагръдния знак, герба на Попово и символичния ключ на Попово. Отговорността да бъдете
начело на нашата община е не един и два, а седем пъти по-голяма.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаема г-жо зам. Областен Управител, колеги кметове, уважаеми общински
съветници на община Попово, дами и господа, гости, изборите свършиха. От тук нататък
нека да си пожелаем да сме здрави и да сме конструктивни в нашата работа, работата с
хората. Да влагаме повече сърдечност в ръкостисканията, хората около нас да ги даряваме с
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усмивка и да забравим това, което остана в кампания 2015. Да забравим, че сме били
опоненти, че сме били конкуренти за местните органи на власт.
Аз се надявам, че всички заедно, мъдро ще дадем това, което е възможно за доброто
на община Попово и на гражданите на нашата община. Разбира се за мен е чест да поема
отново символа на град Попово като кмет на Община. Благодарен съм на всички, които ме
подкрепиха, благодарен съм на хората за доверието, което ми гласуваха и се ангажирам
следващите четири години да дам всичко от мен на което съм способен, което съм научил и
с рутината която имам да бъда полезен на община Попово. Благодаря Ви.
Йорданка Георгиева– Заместник областен управител на област Търговище
Уважаеми госпожи и господа, съгласно разпоредбите на ЗМСМА каня найвъзрастния общински съветник в новосформирания общински съвет г-н Гецо Стойчев
Гецов. Господин Гецов заповядайте да поемете ръководството на заседанието на ОбС –
Попово.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаема г-жо Заместник областен управител,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми госпожи и господа кметове на населени места,
Уважаеми членове на Общинската избирателна комисия,
Днес, ние тук сме по волята на негово величество избирателите. Те ни гласуваха
доверие през следващите четири години ние да работим в интерес именно на него, на
избирателя. Нас ни обединява едно единствено нещо – просперитета на град Попово и
населените места. Аз призовавам всички общински съветници, кметовете на населените
места заедно да работим именно за просперитета и добруването на жителите на община
Попово.
Днес, ние ще положим клетва пред своите съграждани. Това е високоморален акт на
осъзнаване на висок дълг и чест.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми господин Кмет на община Попово,
Уважаеми кметове на населени места,
Моля, станете прави и повтаряйте след мен:
„Заклевам се в името на Република България…
Да спазвам законите и конституцията на страната…
И във всичките си действия….
Да се ръководя от интересите на гражданите на община Попово…
И да работя за тяхното благоденствие….
Заклех се!“
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
За да бъде до край изпълнено със съдържание днешното ни заседание и в изпълнение
на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА предлагам да изберем Председател на Общинския ни съвет.
За по-деловото протичане на тази процедура предлагам да изберем комисия по
избора и да утвърдим правилата по които ще стане днешния избор. Има ли други
предложения?
Който е съгласен моля да гласува. Гласуваме ЗА.
ЗА - 29
ПРОТИВ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Предложението се приема.
Предлагам Комисията по избора да се състои от 3 члена, както е по правилник. Има
ли други предложения. Който е съгласен Комисията да се състои от 3 члена, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА.
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ЗА – 29
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението се приема.
Давам думата за предложения за състав на комисията.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Предлагам за председател на комисията по избора да изберем общинския съветник
Любомир Гущанов, и за членове – Никола Тошков и Николай Черкезов.
Гецо Гецов – общински съветник
Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуваме ЗА.
ЗА – 29
ПРОТИВ – няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 1
по Протокол № 1 / 10.11.2015 г.
Относно:

Избор на Комисия по избор на Председател на Общински съвет Попово

Общ брой общински съветници:
Общ брой присъстващи съветници:
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На основание чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 10 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Избира комисия по избор на Председател на Общински съвет Попово в състав:
Председател:
Членове:

Любомир Гущанов
Никола Тошков
Николай Черкезов

Нека да направим предложенията за председател на ОбС Попово и след това
председателят на Комисията по избора ще направи разяснение как ще протече избора.
Имате думата.
Петранка Габровска – общински съветник
Нашето предложение е за г-н Георги Георгиев. Той вече беше един мандат успешен и
смятам, че този мандат ще е още по-успешен. Нашето предложение е за г-н Георгиев.
Евгений Павлов – общински съветник
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Предлагам да издигнем кандидатурата на Румен Кьосев – адвокат, всички го
познавате, юрист с дългогодишен опит и народа от община Попово може да разчита на
неговото правно и точно вземане на решение.
Гецо Гецов – общински съветник
Има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен да прекратим
предложенията да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
- 29
ПРОТИВ
– няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма
Предложението се приема.
Давам думата на председателя на комисията по избора да разясни как ще протече
избора.
Любомир Гущанов – общински съветник
Уважаема г-жо зам. Областен Управител, уважаеми г-н Кмете, уважаеми кметове на
кметства, уважаеми дами и господа общински съветници ще Ви зачета как ще протече
избора на председател на ОбС.
По принцип избора е с тайно гласуване. Комисията ще утвърди образец на бюлетина
и плик, които ще бъдат подпечатани с печата на общината. Всеки общински съветник,
партия, коалиция или група представени в ОбС могат да издигнат кандидатурата за
председател, това, което направихме сега. Всеки съветник гласува като поставя в плик
бюлетината със съответния знак в квадрата пред името на кандидата – знака да уточня ще
бъде Х или V и пуска плика в изборната урна. След това се подписва в списъка на
гласувалите. Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина подадена за един
от кандидатите. Недействителни са следните бюлетини: когато са намерени в избирателната
кутия без плик, когато в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за
различни кандидати, когато върху бюлетините са дописани думи или знаци и когато
бюлетините не са по установения образец. Празните пликове се смятат за недействителни
бюлетини. За избран се смята кандидата получил повече от половината от общия брой на
общинските съветници. Това са правилата. Да пристъпим към необходимата почивка за да
може Комисията да утвърди необходимите бюлетини и пликове.
Гецо Гецов – общински съветник
Давам 15 минути почивка.
Любомир Гущанов – общински съветник
Ето така изглежда бюлетината. Изписани са двете имена на кандидатите. Отпред има
квадратчета. Точно там се поставя знака за предпочитанието. След това бюлетината се
поставя в такъв плик и се пуска в урната. Върху бюлетината и върху плика има печат на
общинска администрация.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми общински съветници започваме гласуването. Беше ни обяснено как ще се
процедира. Започваме по списъка по азбучен ред.
1. Бойко Радев Атанасов, Заповядайте
2. Валентин Стефанов Витанов, Заповядайте
3. Ганка Радева Колева, Заповядайте
4. Георги Петров Георгиев, Заповядайте
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков, заповядайте
7. Димитър Кънев Димитров, заповядайте
8. Дончо Николаев Дончев, заповядайте
9. Драгомир Атанасов Петров, заповядайте
10. Евгени Павлов Георгиев, заповядайте
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11. Илиян Станчев Илиев, заповядайте
12. Костадин Иванов Димитров, заповядайте
13. Любомир Иванов Гущанов, заповядайте
14. Мехмед Сюлейман Камбер, заповядайте
15. Невзат Юсменов Феимов, заповядайте
16. Никола Тошков Джамбазов, заповядайте
17. Николай Цонев Черкезов, заповядайте
18. Петранка Добрева Габровска, заповядайте
19. Петър Велчев Лазаров, заповядайте
20. Пламен Величков Георгиев, заповядайте
21. Радияна Стефанова Георгиева, заповядайте
22. Румен Георгиев Кьосев, заповядайте
23. Румен Добрев Димитров, заповядайте
24. Румен Стойчев Русев, заповядайте
25. Сони Миленов Харизанов, заповядайте
26. Сюлейман Исмаилов Лешков, заповядайте
27. Тихомир Йорданов Марков, заповядайте
28. Хасан Ахмет Хасан , заповядайте
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов, заповядайте
Всички 29 общински съветници са упражнили своето право да избират Председател.
Сега ще ни трябва техническо време да отворим изборната кутия и да определим какъв е
избора на общинските съветници.
Любомир Гущанов – общински съветник
Сега трябва да преброим броя на пликовете и след това броя на бюлетините за
съответните кандидати.
Резултатите са следните: за г-н Георги Георгиев – 20 гласа, за г-н Румен Кьосев – 9
гласа.
За председател на ОбС Попово обявявам г-н Георги Георгиев. Честито на новия
председател.
Общински съвет Попово прие следното:

РЕШЕНИЕ № 2
по Протокол № 1 / 10.11.2015 г.
Относно:

Избор на Председател на Общински съвет Попово

Общ брой общински съветници:
Общ брой присъстващи съветници:

29
29

На основание чл. 24 ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Избира за Председател на Общински съвет Попово ГЕОРГИ ПЕТРОВ
ГЕОРГИЕВ с 20 /двадесет/ гласа.
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Гецо Гецов – общински съветник
Честито и от мен. Заповядайте г-н Председател.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря много.
Уважаема г-жо зам. Областен управител, уважаеми господин Кмет, уважаеми
кметове на населени места, уважаеми колеги общински съветници, гости, уважаеми
съграждани,
Аз съм изключително притеснен, всъщност горд и съответно искам да Ви благодаря
за оказаното ми доверие. Надявам се това доверие да го подплатя с действия. Искам да
уверя всички Вас, че с опита на предходния мандат, със желанието което имам за работа и с
наистина всичките сили, които имам ще направя така, че да работим за просперитета на
града, за добруването на нашите граждани и ще се опитам да създам такава атмосфера, че
всичките ни решения да бъдат ползотворни и в името на всички граждани от града.
Благодаря Ви още веднъж за доверието, което ми оказахте.
Тъй като се изчерпа дневния ред и тъй като аз вече бях обявен за председател, на мен
се пада частта да закрия тази тържествена сесия.
Поради изчерпване на дневния ред закривам първото заседание на настоящия
Общински съвет.
Благодаря на всички за присъствието.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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