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ПРОТОКОЛ № 12
Днес, 05.10.2020 г. /четвъртък/ в залата на Дом на културата на Община Попово
се проведе ДВАНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово мандат 2019 –
2023 г..
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума – 23 общински съветника присъстват на днешното
заседание. Доста малко, но въпреки това имаме кворум, можем да вземаме решения, откривам
дванадесето извънредно заседание на Общински Съвет – Попово.
На заседанието присъстват Кмета на общината д-р Веселинов, зам. Кмет Трифонов,
тримата новоизбрани кметове и представител на ОИК Попово.
Уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от общинските съветници
Найден Иванов и Денис Юлиянов. Останалите отсъстват без предварително уведомление.
Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от една точка, извънредна.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Полагане на клетва от избраните кметове на селата Водица, Медовина и
Славяново на частичните избори проведени на 27.09.2020 година.
Както знаете съгласно чл. 38 във връзка с чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА в 14 дневен срок от
обявяването на избора, те трябва да се закълнат, така че моля да гласуваме точката от
дневния ред от днешното заседание.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува.
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Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Полагане на клетва от избраните кметове на селата Водица, Медовина и
Славяново на частичните избори проведени на 27.09.2020 година.

Георги Георгиев – председател на Обс Попово
Давам думата на зам. председателя на ОИК Попово – Данчо Николаев, за да връчи
удостоверенията на новоизбраните кметове. Заповядайте г-н Николаев.
Данчо Николаев – зам. председател на ОИК Попово
Уважаеми г-н Веселинов, уважаеми г-н председател, дами и господа на 27.09.2020г.
бяха проведени частични избори за кметове на кметства в селата Водица, Медовина и
Славяново. Със свое решение номер 338 от 27.09.2020г. ОИК обяви за избран за кмет на
кметство с. Водица Иван Георгиев Иванов, издигнат от коалиция от партии БСП за
България. Със свое решение номер 340 от 27.09.2020г. ОИК обяви за избран за кмет на
кметство с. Медовина Тодор Иванов Борисов, издигнат от ПП ГЕРБ. Със свое решение
номер 339 от 27.09.2020г. ОИК обяви за избрана за кмет на кметство с. Славяново
Алтънай Алиева Ереджебова издигнат от ПП ДПС. Пожелавам успех на новоизбраните
кметове.
Георги Георгиев – председател на Обс Попово
Благодаря на г-н Николаев. Уважаеми колеги, уважаеми кметове, станете ако
обичате, пред микрофона повтаряйте след мен:
“Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на
страната и във всичките си действия да се
ръководя от интересите на гражданите от
Община ПОПОВО и да работя за тяхното
благоденствие”
Заклех се!
Благодаря Ви, позволете ми от името на общинския съвет и от мое лично име да Ви
пожелая успешен мандат от тук нататък, бъдете успешни и да бъдете ползотворни за
жителите на Община Попово.
Уважаеми колеги, това беше единствената точка. Моля след това новоизбраните кметове
да подпишат клетвените листи и преди да приключим дневния ред давам думата на г-жа
Петранка Габровска да направи едно съобщение.
Петранка Габровска – общински съветник
Уважаеми колеги, с удоволствие искам да Ви поканя, но първо да Ви осведомя, че
от утре 7-ми до 10-ти включително този месец в нашият град се провежда 10-тото издание
на националния кинофестивал с международно участие „Златното Око“ . Искам да
благодаря на хората, които са тук от нашите колеги и помогнаха финансово, да изкажа
нашата благодарност. Искам да Ви кажа, след малко Вие ще получите и поканите за
фестивала, откриването на фестивала ще бъде утре вечер в 19 часа, а закриването в събота,
също от 19 часа. Програмата ще получите за всички филми, като тази година имаме много
игрални филми, 17 игрални, 10 документални и 10 студентски. Ние, организаторите
правим всичко възможно и стриктно ще спазваме всички указания и правила за КОВИД
19. Наши гости ще бъдат оператори, артисти, режисьори, кинооператори, ще има и
съпътстваща програма, така че с програмата ще се запознаете и Ви очакваме, Вас, Вашите
близки и семейства, тези, които са свободни. По цял ден от утре до събота включително
могат да гледат филми в Дом на културата, тук. Очакваме Ви. Благодаря Ви, ако и Вие
също присъствате.
Христо Белчев – секретар на Община Попово
Една поправка, не е утре г-жа Габровска, 7-ми е в други ден.
Петранка Габровска – общински съветник
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Извинявам се, обърках се. Защото гостите ни от утре някой пристигат като жури и
оператори, които ще прожектират. Благодаря Ви още веднъж и моля и вие осведомете
вашите семейства и близки за предстоящото събитие. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на Обс Попово
Благодаря на Г-жа Габровска за поканата, надявам се, че ще се отзовем.
Уважаеми колеги,
Благодаря Ви.

закривам дванадесетото извънредно заседание на ОбС Попово!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: …………………………….
/ Георги Георгиев /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ Николай Черкезов /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ОТСЪСТВА
/ Румен Кьосев /

Протоколист Мл. Експерт ОбС:

................................................
/ С. Георгиева /
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