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ПРОТОКОЛ    № 1 
 

 

Днес,  08.11.2019 г. / петък /  в  залата на ІІ етаж в сградата на общината в Попово  се 

проведе ПЪРВОТО заседание на Общински съвет  – Попово за мандат 2019 – 2023 

година. 

Заседанието започна в 13.50 часа. 

Заседанието бе открито от Венетка Колева най-възрастния избран общински 

съветник.   

Венетка Колева – общински съветник 

 Уважаеми новоизбрани общински съветници, уважаеми г-н Кмет на община Попово,  

кметове на кметства, за мен е чест и особена привилегия да открия първото тържествено 

заседание на Общински съвет Попово  за мандат 2019 – 2023 година. Настоящото заседание 

е насрочено въз основа на чл. 23 ал. 1 от ЗМСМА със Заповед № 444 от 04.11.2019 г. на 

Областния управител на област Търговище .Заседанието ще протече със следния Дневен 

ред: 

1. Полагане на клетва на новоизбраните общински съветници, Кмет на община 

Попово и Кметовете на кметства и подписване на клетвен лист. 

2. Избор на Председател на Общински съвет Попово по реда на чл. 24 ал. 1 от 

ЗМСМА. 

 

 По първа точка от Дневния ред давам думата на председателя на Общинската 

избирателна комисия г-н Иван Цонев. Имате думата. 

Иван Цонев – председател на Общинска избирателна комисия Попово 

Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на всички членове на ОИК за 

изключително координираната и перфектна работа в екип. За всеотдайността при 

изпълнение на служебните им ангажименти и рутината и опита при вземане на решенията. 

Благодаря лично и на г-н Владимир Иванов, секретар на Община Попово за 

отличната координация и комуникация по съвместните действия на общинските служители 

и Общинската избирателна комисия по повод подготовката и организацията на кампанията 

за местните избори на 27.10.2019 г.  

Уважаеми дами и господа, в качеството си на Председател на ОИК обявявам 

решение № 250 от 28.10.2019 г. - На основание чл. 453 и чл. 454 от Избирателния кодекс и 

въз основа на получените данни от протоколите на Секционните избирателни комисии 

Реши: 

1. Общинската избирателна квота е 349 действителни гласове. 

2. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА 

3. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните 

коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 29. 
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4. Мандатите за общински съветници по т. 3 се разпределят между партиите, 

коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската 

избирателна квота, както следва: 

С бюлетина № 14 - Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 3 

мандата 

С бюлетина № 43 - ПП ГЕРБ – 7 мандата 

С бюлетина № 55 - Движение за права и свободи – ДПС – 4 мандата 

С бюлетина № 56 - БСП за БЪЛГАРИЯ – 3  мандата 

С бюлетина № 58 - Движение ЗАЕДНО за промяна – 10 мандата 

С бюлетина № 59 - РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ - 2 мандата 

 

Ето и поименният списък на избраните за общински съветници, които ще помоля да 

идват тук при мен за да получат удостоверенията си. Подредили сме ги по азбучен ред: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   - Политическа партия АБВ 

2. Бойко Радев Атанасов   - РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ 

3. Валентин Стефанов Витанов -  Движение ЗАЕДНО за промяна 

4. Венетка Иванова Колева  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

5. Георги Петров Георгиев  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

6. Горан Иванов Цветков  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

7. Денис Николаев Юлиянов  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

8. Десислава Иванова Георгиева - ПП ГЕРБ 

9. Димитър Иванов Тодоров  - ПП ГЕРБ 

10. Димитър Кънев Димитров  - ПП ГЕРБ 

11. Дончо Николаев Дончев  - Политическа партия АБВ 

12. Драгомир Анастасов Петров - ПП ГЕРБ 

13. Емел Мустафова Расимова  - Движение за права и свободи – ДПС 

 

В Общинска избирателна комисия постъпи Заявление с уважителна причина, а 

именно медицинско удостоверение и тя ще положи клетва на второто заседание на 

ОбС, така че днес няма да и връчваме удостоверение, то ще и бъде връчено на 

следващото заседание на ОбС. 

 

14. Златко Стефанов Иванов  - БСП за България 

15. Ксения Василева Павлова  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

16. Мариян Венциславов Бодев - Движение за права и свободи – ДПС 

17. Найден Иванов Иванов  - БСП за България 

18. Николай Цонев Черкезов  - БСП за България 

19. Петранка Добрева Габровска - Движение ЗАЕДНО за промяна 

20. Петър Велчев Лазаров  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

21. Румен Георгиев Кьосев  - ПП ГЕРБ 

22. Румен Добрев Димитров  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

23. Румен Стойчев Русев  - Движение ЗАЕДНО за промяна 

24. Севда Лазарова Ерменкова  - ПП ГЕРБ 

25. Сони Миленов Харизанов  - Движение за права и свободи- ДПС 

26. Стоян Петров Попвеличков - Политическа партия АБВ 

27. Фатиме Алишева Реванска  - Движение за права и свободи- ДПС 

28. Хасан Ахмет Хасан   - РЕД, ЗАКОННОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  - ПП ГЕРБ 

 

Честито на новоизбраните общински съветници, продължавам с решенията за избор 

на кмет на населено място в община Попово: 
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С Решение № 226 на ОИК от 27.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Априлово – Миран Иванов Стоянов 

С Решение № 227 на ОИК от 27.10.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Водица – Иван Георгиев Иванов 

С Решение № 228 на ОИК от 27.10.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Гагово – Румен Христов Иванов 

С Решение № 275 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Глогинка –  Тихомир Христов Ангелов 

С Решение № 276 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Дриново – Теменужка Събева Берберска 

С Решение № 277 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Еленово – Джамал Юсеинов Бозев 

С Решение № 278 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Зараево – Реджеб Юсуфов Синапов 

С Решение № 233 на ОИК от 27.10.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Кардам – Мирослав Николов Янчев 

С Решение № 234 на ОИК от 27.10.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Ковачевец – Николай Димитров Николаев 

С Решение № 279 на ОИК от 04.14.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Козица – Хасан Мехмедов Идиризов. 

С Решение № 236 на  ОИК от 27.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Ломци – Денчо Добрев Дечев 

С Решение № 280 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Медовина – Тодор Иванов Борисов 

С Решение № 238 на ОИК от 27.10.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Садина – Хриска Станева Тодорова 

С Решение № 281 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Светлен – Радка Стоянова Кирова.  

С Решение № 282 на ОИК от 04.11.2019 г. ОИК обявява за избран за кмет на кметство с. 

Славяново – Алтънай Алиева Ереджебова 

Уважаеми дами и господа, с удоволствие оповестявам решението на Общинската 

избирателна комисия – Попово за избиране на кмет на община Попово с Решение № 274  от 

04.11.2019 г. 

Днес, 04.11.2019г., в 02:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 

от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК  

Р Е Ш И : 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Попово, област Търговище, на втори тур 

Людмил Димитров Веселинов 

(собствено, бащино и фамилно име) 
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 издигнат от КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“, 

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет) 

получил 6564 действителни гласове. 

  

 Давам думата на Кмета на Община Попово г-н Людмил Веселинов. 

 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 По сценарий тази дума трябваше да ми я даде г-жа Венетка Колева, защото аз малко 

съм обиден на Общинската избирателна комисия за това, че ме прати на втори тур. Но, ако 

желаят могат да направят така с протоколите да отида и на трети, готов съм. Това в кръга на 

шегата. Обжалвал съм тяхното решение, ще се произнесе Съда дали съм спечелил на първи 

тур или на втори. Това не е толкова важно. Важно е уважаеми дами и господа общински 

съветници, колеги кметове, че избори 2019 приключиха. От тук нататък ни очаква 

структуриране на ОбС, избор на председател на ОбС, гласуване на структура на общинската 

администрация от Вас общинските съветници на следващото заседание и призовавам 

добронамерено, отговорно, както звучи и клетвата всички ние да работим в интерес на 

обществото, на хората, които са ни избрали.  

Аз искам да благодаря на всички, които участваха в изборите за местни органи на 

властта. Радвам се, че въпреки демографските проблеми, които не можеха да не окажат 

влияние има с 800 повече гласували от 2015 г. Анализаторите, политиците да си направят 

изводите – кой сгреши и кой накара хората активно да излязат и да гласуват. Аз не искам да 

правя изводи. Изводите си ги правят социолозите и политиците.  

Аз искам всички ние забравили какво беше до сега да тръгнем да работим заедно в 

Общинския съвет. Не да гласуваме нелогично в разрез с обществения интерес, не да правим 

задкулисни политически както беше на края на политическата година, уговорки. Да 

гласуваме против Транспортни схеми, да гласуваме против възнаграждения на майки, 

родители, добили дете на територията на Общината, да гласуваме необяснимо, нелогично, 

да вкарваме сигнали преднамерени в Прокуратури, защото всички това, което е политическа 

репресия спрямо мене, това което си позволиха да го направят спрямо семейството ми, 

съпругата ми, детето ми – аз прощавам. Но не прощавам, когато се пише срещу общинската 

администрация, когато Звено за организирана борба с престъпността тормози общинската 

администрация, когато се спират проекти злонамерено, само и само Община Попово да не 

ги реализира. Не стига, че недопринасят някои лидери за финансови потоци както към 

други общини, така и към Община Попово, ами попречиха на улици да бъдат по МИГ-а 

направени тротоари, попречиха първи и втори етап обновяване на стадиона, това не мога да 

го простя. И това не кореспондира с отговорността и морала на общинския съветник.  

Аз искам да поздравя всички Вас, общински съветници, които в стария и 

предполагам в новия ОбС ще допринесат за подобряване живота и средата, в която живеем 

ние, нашите родители, нашите деца и внуци. Искам да благодаря и на избраните кметове на 

населени места, които вече са редуцирани според закона. На мен ми се пада и отговорната 

тежест и морално задължение и решение пред хората в останалите населени места, които 

стават наместничества да посоча и да назнача хора, които ще работят в името на жителите, 

на гражданите в тези населени места. Обещавам също така да бъда максимално честен с 

липса на злопаметност, да се отнеса към всички тези общински служители, които забравиха 

това, което съм поръчвал винаги. Всеки новоназначен аз съм го молел – „забравете 

политическа принадлежност, бъдете общински чиновник, не вземайте политическа страна“. 

Но една част не ме послушаха и поеха друг път. 

Благодарен съм на моите опоненти, които, основните опоненти особено, които не си 

позволиха лоша дума срещу мен. Благодарен съм на хората като Любомир Гущанов, Танер 

Али, които разбраха сигнала, вота на хората и достойно пуснаха своите заявления до ОИК и 

не са днес сред нас. Ако за Танер Али е разбираемо като депутат, аз поздравявам за мъдрото 
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и зряло решение Любомир Гущанов. Но като гледам заявленията и намеренията за 

ръководство на политически партии и движения на хора, които загубиха, върнаха назад със 

стотици гласове партиите си, липсата на морал, отговорност, себеоценка и продължават да 

си мислят, че са фактор въпреки вота на хората, аз това не го разбирам. Но ще го оставя на 

тяхната съвест, те да го решат. Но за това трябва и кураж, трябва мъдрост и трябва 

реализъм. 

Благодаря на всички, които днес тук заедно успяваме да сглобим, това, което беше 

разпиляно последните няколко месеца. Благодаря и на тези, които се опитаха да си поиграят 

на кметове през тези месеци и разбраха, че това не е толкова лесно.  

Заявявам, че ще работя отговорно, много по-отговорно, за разлика от предния ми 

мандат, когато си бях обещал да не съм повече кандидат Кмет на Община Попово. Но 

ситуацията, грешките на политическите ми опоненти ме върнаха отново в играта. Аз не 

мога да предам администрацията, град Попово и благодаря на всички тези горди поповчани, 

които разбраха сигнала и ме подкрепиха. Още веднъж, благодаря! 

Венета Колева – общински съветник 

 Благодаря на кмета на Община Попово г-н Веселинов. Благодаря и на председателя 

на ОИК г-н Иван Цонев.  

 Днес ние ще положим клетва пред своите съграждани. Това е високо морален 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, уважаеми г-н Кмет, уважаеми 

кметове на населени места,  всеки от Вас ще получи Клетвения лист и моля да положи своя 

подпис! 

 

Венетка Колева – общински съветник 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Преминаваме към точка 2 от Дневния ред на сесията: Избиране на председател на 

ОбС. 

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10 ал. 1 Правилника  за 

организация на дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация  за произвеждането на тайно гласуване за председател на ОбС 

се избира комисия от трима общински съветници.  

Колеги, имате думата да направите предложения за избор на комисия по избор на 

председател на ОбС. Заповядате г-н Димитров. 

Румен Димитров – общински съветник 

 Аз предлагам за председател на нашата комисия да бъде избран г-н Николай 

Черкезов и г-н Стоян Попвеличков да бъде член на тази комисия. Давам думата на колегите 

за други предложения.  
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Венетка Колева – общински съветник 

 Колеги, имате думата за други предложения. Вече имаме две направени такива – на 

Николай Черкезов и д-р Стоян Попвеличков. Моля за още предложения за да имаме трима 

членове на комисията по избор. Имате думата. Г-н Петров. 

Драгомир Петров – общински съветник 

 Аз предлагам – Георги Георгиев. Миналия мандат на комисията беше се представил 

добре, мисля, че може да продължи по същия начин. Благодаря.  

Георги Георгиев – общински съветник 

 Благодаря Ви г-н Петров. Давам си отвод от комисията. Благодаря за предложението 

и гласуваното доверие. 

Венетка Колева – общински съветник 

 Имате думата. Заповядайте г-н Дончев. 

Дончо Дончев – общински съветник 

 Благодаря, след като няма други предложения, аз бих искал да предложа г-н Андрей 

Петков за член на комисията.  

Венетка Колева – общински съветник 

 Добре. Има ли други предложения. Няма. Тогава прекратяваме разискванията за 

комисията и преминаваме към гласуване. Които от Вас са съгласни в Комисията по избор за 

председател на ОбС да влязат колегите Николай Черкезов, Стоян Попвеличков и Андрей 

Петков, моля да гласуват: 

 

Гласуваме ЗА: 

 ЗА - 28 

ПРОТИВ - няма 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма 

Предложението се приема.  

 

Сега, предлагам да изберем Председател на тази комисия.  

Румен Димитров – общински съветник 

 Аз предложих Николай Черкезов да бъде председател на тази комисия, благодаря Ви.  

Венетка Колева  – общински съветник 

 Да, благодаря Ви, но по протокола трябва да гласуваме Председателя на тази 

комисия и затова призовах да се даде думата отново за предложението. Има ли други 

предложения. Няма.  

 Който е съгласен Николай Черкезов да бъде избран за председател на Комисията за 

избор на председател на ОбС, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА. 

ЗА – 28  

ПРОТИВ – няма  

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма  

 

Предложението се приема.  

 

ОбС прие  

РЕШЕНИЕ № 1 
 

по Протокол  № 1 / 08.11.2019 г. 
 

Относно: Избор на Комисия по избор на Председател на Общински съвет Попово 

 

Общ брой общински съветници:  29 
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Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

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: Николай Черкезов 

Членове:  Стоян Попвеличков 

   Андрей Петков 

 

 

  

 Давам думата на председателя на комисията по избора Николай Черкезов да разясни 

как ще протече самото гласуване. 

Николай Черкезов  – общински съветник 

 Уважаема колеги, Закона и Правилника са категорични. Избора се провежда с тайно 

гласуване. 

Комисията ще утвърди образец на бюлетина, след като направите предложенията за 

Председател на ОбС. Бюлетината се гласува със знака Х или V срещу името на Вашия 

кандидат. Бюлетината се поставя в плик, пуска се в урна, след което всеки общински 

съветник се  подписва за гласувал.  

Победителят или Председателят на ОбС трябва да събере не по-малко от половината 

гласове от общия брой на общинските съветници, което в нашия случай е минимум 15 

гласа. Като обръщам внимание, че за недействителни ще се смятат бюлетините извън плика, 

бюлетините, в които има повече от един вот или той не е ясно означен, бюлетините в които 

има допълнителни знаци, думи и текстове върху тях.  

Сега очаквам Вашите предложения.  

Венетка Колева – общински съветник  

 Благодаря на г-н Черкезов. Сега, уважаеми колеги, имате думата да направите 

предложение кой да бъде Председател на Общински съвет Попово. Имате думата. Г-н 

Димитров. 

Румен Димитров – общински съветник 

 Благодаря. Аз предлагам г-н Георги Петров Георгиев да бъде Председател на ОбС гр. 

Попово.  

Венетка Колева – общински съветник  

 Благодаря Ви, други предложения? Последно питам – други предложения? Няма. В 

такъв случай прекратявам предложенията за Председател на ОбС. Давам 10 минути 

почивка, през което време Комисията по избора да организира избора. 

 Моля преброителите да проверят кворума в залата. 28 – всички са по местата си. 

Пристъпваме към гласуването за Председател на ОбС. Разяснено ни беше как ще протече 

гласуването. Започвам да чета вече заклелите се общински съветници по азбучен ред: 

 

1. Андрей Стефанов Петков, заповядайте  

2. Бойко Радев Атанасов, заповядайте    

3. Валентин Стефанов Витанов, заповядайте  

4. Георги Петров Георгиев, заповядайте   

5. Горан Иванов Цветков, заповядайте    
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6. Денис Николаев Юлиянов, заповядайте   

7. Десислава Иванова Георгиева, заповядайте 

8. Димитър Иванов Тодоров, заповядайте   

9. Димитър Кънев Димитров, заповядайте  

10. Дончо Николаев Дончев, заповядайте  

11. Драгомир Анастасов Петров, заповядайте   

12. Златко Стефанов Иванов, заповядайте  

13. Ксения Василева Павлова, заповядайте   

14. Мариян Венциславов Бодев, заповядайте   

15. Найден Иванов Иванов, заповядайте   

16. Николай Цонев Черкезов, заповядайте   

17. Петранка Добрева Габровска, заповядайте  

18. Петър Велчев Лазаров, заповядайте   

19. Румен Георгиев Кьосев, заповядайте  

20. Румен Добрев Димитров, заповядайте   

21. Румен Стойчев Русев, заповядайте    

22. Севда Лазарова Ерменкова, заповядайте   

23. Сони Миленов Харизанов, заповядайте   

24. Стоян Петров Попвеличков, заповядайте   

25. Фатиме Алишева Реванска, заповядайте  

26. Хасан Ахмет Хасан, заповядайте   

27. Христо Иванов Дюкенджиев, заповядайте 

28. Венетка Иванова Колева   

 

  

Уважаеми колеги, обявявам 15 минутна почивка за да може комисията по избора да 

провери бюлетините и да обяви резултата.  

Моля всички да влязат в залата. Давам думата на г-н Николай Черкезов – председател 

на Комисията по избора да обяви резултата от избора за Председател на Общински съвет 

Попово. Моля, г-н Черкезов, имате думата. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 

Протокол 
 

от Комисията за избор на Председател на ОбС Попово, мандат 2019 – 2023 година 

 

 Днес, 08.11.2019 г., Комисия за провеждане на избор за Председател на ОбС в 

Община Попово в състав: Председател - Николай Черкезов и членове – Андрей Петков и 

Стоян Попвеличков на основание чл. 24 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация състави този протокол за преброяване на гласовете за избиране на 

Председател на ОбС. 

 При преброяване на подадените с тайно гласуване бюлетини, комисията установи : 

1. Брой на общинските съветници по списък: - 29; 

2. Брой на предложените кандидати: - 1; 

3. Брой на гласувалите общински съветници: 

3.1. Според положените подписи – 28; 

3.2. Брой пликовете, намерени в избирателната кутия – 28; 

4. Брой на недействителните гласове: - 0; 

4.1 Брой на празните пликове: - 0; 

5 Брой на действителните гласове – 28; 

6 Съответно г-н Георги Георгиев получава 28 действителни гласа. 
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Съгласно чл. 24 ал.1 от ЗМСМА за избран се смята кандидата, който е получил 

повече от половината от гласовете от общия брой съветници. 

Съгласно резултатите и преброяването за избран се обявява Георги Георгиев. 

Протокола е подписан от тримата членове без възражения. Честито г-н Георгиев! 

 

Общински съвет Попово прие следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

по Протокол  № 1 / 08.11.2019 г. 
 

Относно: Избор на Председател на Общински съвет Попово 

 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

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

РЕШИ 
  

Избира за Председател на Общински съвет Попово ГЕОРГИ ПЕТРОВ 

ГЕОРГИЕВ  с 28  /двадесет и осем/ гласа. 

 

 

Венетка Колева – общински съветник 

Честито на г-н Георги Георгиев. Като новоизбран Председател на ОбС на Община 

Попово, моля г-н Георгиев направете своето първо изявление. Пожелавам Ви здраве и 

успешен мандат 2019 – 2023 г.  

Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви г-жо Колева, благодаря Ви колеги, аз честно казано съм изненадан, но 

това от своя страна е, този резултат е много удовлетворяващ за мен, но и много задължаващ. 

Благодаря Ви за доверието, което ми дадохте, ще се постарая с всички сили, с които 

разполагам да го удовлетворя. Искам да кажа, че ще направя всичко, което е по силите ми, 

за да може този ОбС в този мандат да бъде ползотворен, да бъде в полза на гражданите в 

Община Попово и да направим така, че общинска администрация съвместно с нас да успеем 

да възродим и да продължим да направим така, че града да продължи да се развива, да 

просперира, да направим така, че да върнем младите хора, наистина тук. Благодаря Ви още 

веднъж. Наистина е много задължаващ този резултат, но още веднъж обещавам, че всички 

сили ще отдам, за да продължа двата мандата, които изкарахме до тук. С някои от Вас ще си 

опъваме нервите, сигурен съм и за напред, но искам да има ползотворност, искам да има 

работа и ще направя така, до колкото зависи от мен да бъде. Благодаря още веднъж за 

избора.  

Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря на г-н Георгиев за хубавите пожелания. Благодаря и на Вас, колеги, 

благодаря и на г-н Веселинов. Пожелавам на всички здраве, много лични успехи, успехи в 

работата, дълголетие, здраве на целите Ви семейства и успешен мандат – за някои първи, за 

други трети, четвърти и т.н. Бъдете здрави и до нови срещи. На 28-ми този месец е 

следващата сесия.  

Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово 
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 Благодаря Ви колеги, г-жа Колева ме изпревари, но ще ми позволите да вляза в 

правата си. Наистина тъй като нямаме сформиран председателски съвет, който по принцип 

определя датата на следващото заседание, позволете ми да Ви попитам имате ли нещо 

против да продължим традицията, която беше до сега, заседанието на ОбС да се провежда 

всеки последен четвъртък на месеца. И ако нямате нищо против от сега да обявя, че 

следващото заседание на ОбС ще бъде на 28 ноември /четвъртък/ от 9.00 часа в залата на 

ОбС. 

  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

     

 

 

 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:   ................................................ 

 

                                           / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 

 

 

 

 

 

  

    

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Гл. специалист  „ОбС”: ................................................ 

                            / Н. ЗДРАВКОВА / 


