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ПРОТОКОЛ    № 49 
 

 

 

Днес, 18.10.2019 г. /петък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   Попово 

се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре дошли. Изчаках до последно да се съберем във възможно най-пълен състав, 

така че, моля за кворум. 28 общински съветника, имаме кворум, ОбС може да взема 

решения, затова в изпълнение на правомощията си по чл. 23 ал. 4 т. 2 от ЗМСМА 

откривам ЧЕТИРИДЕСЕТ и ДЕВЕТОТО  заседание  на  ОбС – Попово. 

Заседанието е свикано по искане на 15 общински съветника, които представиха 

подписка за: „Свикване на сесия на Общински съвет гр. Попово на 18.10.2019 г. за 

избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Попово за времето от края 

на мандата 25.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.“  

Проекта за Дневен ред е същия – една единствена точка: 

 

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Попово 

за времето от края на мандата – 25.10.2019 г. до полагане на клетва от 

новоизбрания Кмет.  

 

  Който е съгласен, г-н Димитров: 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Ако може в Дневния ред да включим и точка изказвания, питания, като втора 

точка. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ами това нещо не беше сложено в проекта за дневен ред, който е в искането, затова 

аз не съм го включил. Какво Ви е основанието да искате допълнителна точка? 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Ами, искам да го подложите на гласуване, пък ако се приеме. Просто, защото може 

да има въпроси устни. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ами, всъщност аз ще го подложа на гласуване, но тъй като сесията е извънредна, 

целенасочена, не мисля, че  в момента е правилно да разсъждаваме над някакви други 

въпроси, защото ние нямаме представители нито на администрация, нито на някой друг. 

Тъй като точката е целенасочена и касае само избор на временно изпълняващ длъжността 

кмет. Ще го подложа на гласуване, но имайте предвид, че ако има въпроси към 

администрацията няма кой да Ви отговори. Оттегляте ли предложението си? 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Ами, щом няма кой да отговори. 



 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ами, ако бяхте написали в предложението си да, моля да има и точка въпроси, 

питания и изказвания щях да го подложа на гласуване. В момента не касае избора на 

Временно изпълняващ длъжността Кмет. Да подложа ли на гласуване Вашето 

предложение или го оттегляте? Да го подложа, добре. Полагам на гласуване за втора точка 

в Дневния ред – Изказвания, питания, становища. 

Който е съгласен с предложението, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА: 

   

ЗА                    -     14 

  ПРОТИВ                   - 12 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       2 

 

Предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване основния вариант на Дневен ред: 

 

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Попово за 

времето от края на мандата – 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 

Кмет.  

 

Който е съгласен с така предложения вариант за Дневен ред, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА: 

 

ЗА                    -     28 

  ПРОТИВ                   -   0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Дневния ред се приема.  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1. Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Попово за 

времето от края на мандата – 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания 

Кмет.  

Имаме постъпила докладна записка, която е раздадена пред Вас от Хасан Ахмет 

Хасан, зам. председател на ОбС относно избиране на временно изпълняващ длъжността 

Кмет. И аз имам въпрос към г-н зам. председателя. Г-н Хасан, смятате ли, че това, което 

сте депозирали като зам. председател е законосъобразно.  

Хасан Ахмет Хасан – зам. председател на ОбС Попово 

 Благодаря Ви, г-н Председател, щом съм внесъл тая докладна, според мен е 

законосъобразна.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Според Вас е законосъобразна. На базата на основанията, които Вие сте цитирали, 

искате ли да ги разискваме в подробности.  

Хасан Ахмет Хасан – зам. председател на ОбС Попово 

Ако смятате за необходимо. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Аз да питам господа юристите, има двама юристи тук, да ми помогнат в 

разтълкуването. Основанието на докладната е: На основание чл. 161 от ИК, чл. 42 ал. 8 от 



 

 

 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

предстоящите избори и т. н. до края няма да го чета. 

И чета Ви чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА:  „Когато кмет на община, кмет на район или 

кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 

7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ 

длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане 

на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината или 

кмет на района се избира при условията на ал. 6, изречения второ и трето.“ 

И тук препратката към ал. 6 изречение второ и трето. Там се казва:  

„За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се 

избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района.“ 

Така, тук смятате ли, че сме в тази хипотеза, г-н Хасан?  

Аз г-н Димитров, не знам да е зам. кмет или нещо друго. 

Хасан Ахмет Хасан – зам. председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви за прочетения така чл. 6-ти ли беше, кой беше, но аз съм вкарал 

докладната и мисля, че да дадем възможност на общинските съветници да решат.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз не мога да подложа на гласуване нещо, което според мен е незаконосъобразно. 

За мен тази докладна е незаконосъобразна, затова искам помощ от юристите. Г-н Кьосев, 

бихте ли ми помогнали? 

Румен Кьосев – общински съветник 

 ………. Общинският съветник не говори на микрофон …………………….. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Мислите ли? Ами, аз понеже доста си поиграх да го осмисля, мисля, че това е 

хипотеза и аз не мога да си позволя да подложа на гласуване нещо, което е 

незаконосъобразно, защото в последствие това нещо ще бъде върнато с моя подпис от 

Областния управител като незаконосъобразно или най-малкото някой ще го оспорва в 

съда, аз ще съм сложил под него подписа си, аз това няма да го направя. Няма да допусна 

да подложим на гласуване, нещо, което по принцип е незаконосъобразно.  

 Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Уважаеми г-н Председател, тази докладна така както Вие я тълкувате би била 

незаконосъобразна, ако Вие на предната сесия на докладната за селските кметове не бяхте 

включили  и временно изпълняващия длъжността общински кмет. Тогава, ние взехме 

решение с, което отхвърлихме след 25-ти г-жа Милена Божанова да бъде временно 

изпълняващ длъжността Кмет на общината до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

Така, че след като ние разговаряхме и с г-н Хасан, направихме едно проучване, че в 

момента от 25-ти, кой ще бъде временно изпълняващ кмет, след като ние сме отхвърлили 

г-жа Милена Божанова. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ние сме го отхвърлили на предното заседание, какъв е проблема в момента да го 

предложим на гласуване отново. Аз не мога да  си позволя закона да нарушавам. Има си 

процедури, ако не вземем решение от тук насетне, има допълнителна процедура, която ще 

бъде изпълнена според ЗМСМА. Предполагам, че с това сте се запознали. Нали така?  

Димитър Димитров – общински съветник 

Значи, има внесена докладна, която Вие подлагате на гласуване. Тя дали ще мине 

или няма да мине е друг въпрос. От там нанататък ние отиваме в другата презумция, която 

имате в писмото на ЦИК, където е описана цялата процедура. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Не мога да си позволя. 

Димитър Димитров – общински съветник 



 

 

 

 Значи Вие четете закона, но не прочетохте писмото на ЦИК, което е до Кметовете, 

до Председателите на ОбС и до Общинските избирателни комисии. Ами прочетете там – 

чл. 46, 47, кои бяха и осем и т. н.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Аз искам точно и Ви прочетох ЗМСМА, който към момента е актуален.  

Димитър Димитров – общински съветник 

Ама, Вие не ми отговорихте от 25-ти, кой ще бъде изпълняващ длъжността Кмет. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ако ние вземем решение тук за нещо различно ще имаме временно изпълняващ 

длъжността, ако не – има процедура, по която ако ние не вземем решение, Областния 

управител назначава кмет. 

Димитър Димитров – общински съветник 

Ами да, тогава какъв е проблема да гласуваме докладната и от там нанататък, като 

не се приеме, а тя няма да се приеме и си има процедура – Областния управител си 

назначава. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Димитров, как да подложа на гласуване незаконосъобразна докладна?  

Димитър Димитров – общински съветник 

Кое е незаконосъобразното2  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Напротив, не може г-н Димитров да бъде кандидат за временно изпълняващ 

длъжността въпреки желанието му.  

Димитър Димитров – общински съветник 

Защо да не може, след като няма заместник кметове? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Как да няма зам. кметове. Трима зам. кмета има назначени в общината.  

Димитър Димитров – общински съветник 

Единият е в отпуск, другият е в болнични. Остава пак Милена Божанова, която ние 

вече сме отхвърлили. Пак ще си гласуваме едно и също ли. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това, че е в отпуск или, че е в болнични, това не означава, че не може да бъде 

избран, и че Милена Божанова не може да бъде подложена втори път на гласуване. Ние я 

отхвърлихме на предното заседание на наше предложение. Сега, може да бъде гласувана 

отново. Но г-н Димитров, не може да бъде, не отговаря на изискванията на тази точка. 

Разбираме ли или нещо не можем да се разберем?  

Г-н Черкезов, заповядайте. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Благодаря Ви. Имаме трима действащи заместник кметове. Дори и хипотезата на г-

н Димитров да е, че единия от тях вече е гласуван, не виждам каква е логиката да не го 

прегласуваме? Остават още двама. Едва, когато няма заместник кметове, тогава може да 

се избира друг човек, това го пише точно и ясно в Закона, не виждам какво спорим повече. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така е. Г-н Димитров. 

Румен Димитров – общински съветник 

 Благодаря г-н Председател. В тази връзка, аз като председател на групата 

съветници  от ЗАЕДНО искам на направя едно предложение: 

 На основание чл. 161 от ИК, чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с предстоящите 

избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. насрочени с Указ № 163 от 

10.07.2019 г. на Президента на РБ, предлагам за временно изпълняващ длъжността Кмет 

на Община Попово да бъде избрана инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община 

Попово. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 



 

 

 

Благодаря г-н Димитров. Тъй като към момента това е единственото 

законосъобразно решение, което е по темата и по точката в Дневния ред. Подлагам на 

гласуване предложението на г-н Димитров: за временно изпълняващ длъжността Кмет на 

Община Попово от края на мандата до полагане на клетва от новоизбрания кмет да бъде 

избрана инж. Милена Божанова. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   14 

   ПРОТИВ   -     4  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   10 

 

Предложението не се приема и решение по тази точка нямаме !  

 

 И с това не свършихме нищо на днешната сесия. Заповядайте г-н Дончев. 

Дончо Дончев – общински съветник  

 Искам да се хвана за последните Ви думи – нищо не свършихме на тази сесия – ние 

общинските съветници от ПП АБВ се отказваме от възнагражденията си и искаме парите да 

бъдат пренасочени за детското отделение на МБАЛ Попово. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Заповядайте г-н Димитров. 

Румен Димитров – общински съветник 

 В тази връзка, аз съм съгласен с колегата, ние наистина нищо не свършихме през тая 

сесия и като председател на съветниците от Коалиция ЗАЕДНО, ние също се отказваме от 

нашите възнаграждения и ги даряваме за закупуването на уреди на детска площадка в 

обновяващия се квартал „Младост“. Благодаря Ви, колеги.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, колеги, хубаво даряваме, но какво правим с Кмета, какво правим с 

длъжността? 

Гецо Гецов – общински съветник 

 Ако си спомняте, когато правихме промени в чата на администрацията, д-р 

Веселинов много добре каза, спомняте ли си. Не иска Областния управител да назначава 

временно изпълняващ длъжността. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Е и какво направихме ние в момента?  

Гецо Гецов – общински съветник 

 Точно това направихме.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Вие защо не подкрепихте г-жа Милена Божанова да бъде временно изпълняващ 

длъжността, бихте ли ми казали защо ?  

Гецо Гецов – общински съветник 

Защото миналия път много добре знаете как беше внесена докладната записка.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Оставете миналия път, ние в момента я внасяме. 

Гецо Гецов – общински съветник 

Е, ама аз съм гласувал миналия път „против“, не мога сега да гласувам „за“. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Защо?  

Гецо Гецов – общински съветник 

Пак се връщаме към …. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 



 

 

 

Вие решавате с Вашия глас да   

Гецо Гецов – общински съветник 

Указанията, които са дадени от ЦИК на 19-ти септември, там много добре е описан 

начина, как да бъде избран временно изпълняващ длъжността. Временно изпълняващия 

длъжността ще бъде от 26-ти до полагането на клетва. А през този период, трябва да има 

някой, който да изпълнява тази длъжност.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Точно така, ние предложихме човек, който я е изпълнявал толкова години и знае за 

какво става дума. Сега ние ще имаме хипотеза, в която ще бъде назначен човек, който и то 

с Вашия глас. 

Това е, когато се работи на инат, може би това се получава.  

Гецо Гецов – общински съветник 

Ако беше спазена процедурата на тези методически указания, може би нямаше да 

се стигне .- 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Защо, с какво сме нарушили методическите указания? Дайте ми пример какво 

точно сме нарушили?  

Димитър Димитров – общински съветник 

 Г-н Георгиев, нямаме точка изказвания, питания и  коментари. Извинявайте. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Дами и господа, прекратявам последната сесия без нищо да свършим. Благодаря 

Ви1 Успех на всички на изборите!  
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