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ПРОТОКОЛ    № 51 
 

 
 

Днес 27.08.2015 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се 

проведе  ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа.   

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да 

вземаме решения.  

Откривам  ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на ОбС Попово. 

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило само от общинския 

съветник Валентин Русчев, Ивелина Андреева и Росица Денева. 

На заседанието присъстват  зам. кмет инж. Милена Божанова, зам.  кмет Емел 

Расимова, служители от общинската администрация. 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от  9 

точки. 

 

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред: 

 

1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 

година. 

 

2. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Попово. 

 

3. Определяне на представител на община Попово, съгласуване на мандата и 

позицията му за предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав” ЕООД гр. Разград. 

 

4. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир 

„Берковски”. 

 

5. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проект по 

процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-

1.002 „АКТИВНИ”. 
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6. Предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Попово за финансиране на 

плащане по проект, финансиран със средства от ЕС – подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

7.  Разкриване на хирургично отделение в МБАЛ Попово ЕООД 

 

8. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува 

 

Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  25 

  ПРОТИВ  -    0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред   

1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 

година. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия проведе редовно заседание на 25 (вторник) от 12 часа. Присъстваха 

всички членове на комисията и представители на общинска администрация. С два гласа ЗА 

един ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията няма становище по докладната 

записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

 Нашата комисия заседава вчера от 14.30 часа. С трима члена се проведе заседанието 

и в присъствието на представители на общинска администрация. По първа точка от дневния 

ред с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 Във вторник нашата комисия в присъствието на 4 члена разгледа предложените 

докладни и по първа точка с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага да подкрепите 

проекта за решение.  

  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „ Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Нашата комисия заседава вчера в 11.30 часа с четиричленен състав. Имаше 

представител и на общинската администрация. С три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА 

нашата комисия не подкрепя предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение: 
 

На основание  чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §45-03 „Капиталови 

помощи и дарения от страната” с 16 550 лв.; 

 2. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §28-02 „Глоби, 

санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” с 50 070 лв.; 

 3. Увеличават се средствата за дейност 322 „Общообразователни училища”, §10-15 

Материали с 1 389 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с 

местни приходи; 

4. Завишават се средствата за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение”, §43-02 Субсидии за нефиннасови 

предприятия за осъществяване на болнична помощ със сумата 30 000 лв. 

5. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714 Спортни 

бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2015 г. с 6 000 лв., като сумата се 

предоставя: на Общинско дружество за детско юношески футбол “Черноломец” гр. Попово 

– 2 500 лв. и на ФК „Черноломец-04” гр. Попово – 3 500 лв.  

 6. Увеличава се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 42 681 лв. 

7. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1. 

 8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.  

 

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Уважаеми колеги, няма да се спирам конкретно на точките в докладната. Виждам, че 

има допълнения, които касаят болницата и футбола, за което говорихме миналия път, които 

са полезни. Имахме предложение да се диференцират нещата и да бъдат отделни, защото 

нашето мнение е, че винаги между добрите идеи има и такива, които се прокарват не 

толкова добри. За това всичко ни се предлага на куп по този начин, за да може покрай 

хубавото да минат и други неща. Това беше практика през цялото време до сега.  

 Никога ГЕРБ не е бил против развитието на града. И аз така изразявам своето 

несъгласие с разни листовки и разни манипулации на общественото мнение, че едва ли не 

ГЕРБ е против развитието на града и общината. Това са некоректни методи и популизъм и 

може би старт на предизборната кампания на д-р Веселинов. По принцип ГЕРБ е 

опозицията на този ОбС и е съвсем нормално една опозиция да не подкрепя основната 

програма на управление на една Община. И аз мисля, че управляващите в общината трябва 

все пак да бъдат доволни, че има опозиция, защото ако няма опозиция нещата съвсем няма 
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да са добре. Така, че това е едно принципно положение и винаги сме го отразявали по този 

начин. Мисля, че за това сме се изказвали и сме го доказвали. За да покажем,че сме 

толерантни този път ще подкрепим актуализацията независимо от гласуването в комисиите. 

И още един път искам да подчертая, че никога не сме били против само заради самото 

против. Просто това е една принципна позиция на всяка една опозиция. Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Тодоров. Други желаещи да изразят становище или въпроси към 

актуализацията. Благодаря на г-н Тодоров – мисля, че това е една отговорна позиция на 

политическа партия, защото колкото и да е програма на управляващото мнозинство, това е 

програма за развитието на града. Ако има елементи, които не харесват на опозицията би 

трябвало да бъдат изразени тук, да бъдат дискутирани, а не по принцип през целия мандат 

да се гласува против. Благодаря още един път за изразеното становище.  

 Подлагам на гласуване. Гласуването е поименно.  

  

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да 

гласува.  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ПРОТИВ 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 

 7. Ганка Радева Колева      ЗА 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 

 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ЗА 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ОТСЪСТВА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 

 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Милен Стойчев Минчев    ЗА 

 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 

 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 

 24. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 

 

ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     2 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
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Решението  се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 663    

 
На основание  чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 

21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §45-03 „Капиталови 

помощи и дарения от страната” с 16 550 лв.; 

 2. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §28-02 „Глоби, 

санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” с 50 070 лв.; 

 3. Увеличават се средствата за дейност 322 „Общообразователни училища”, §10-15 

Материали с 1 389 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с 

местни приходи; 

4. Завишават се средствата за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 

„Многопрофилни болници за активно лечение”, §43-02 Субсидии за нефиннасови 

предприятия за осъществяване на болнична помощ със сумата 30 000 лв. 

5. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714 Спортни 

бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2015 г. с 6 000 лв., като сумата се 

предоставя: на Общинско дружество за детско юношески футбол “Черноломец” гр. Попово 

– 2 500 лв. и на ФК „Черноломец-04” гр. Попово – 3 500 лв.  

 6. Увеличава се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 42 681 лв. 

7. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1. 

 8. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред. 

2. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 

 С три гласа ЗА и два въздържали се комисията подкрепя докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

  С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната записка.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 В нашата комисия предлагаме по втора точка с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

да подкрепим проекта за решение 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „ Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Нашата комисия с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя 

предложението за решение.  

Георги Георгиев -   председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 

  
 На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и ал. 5 

от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г., предлагам 

Общинският съвет да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
  

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2014 година, както следва: 

По прихода 16 453 037 лв., 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 16 453 037 лв., 

разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 

Приложение №3 и Приложение №4. 

 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 

 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г. съгласно 

Приложение №6. 

 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове съгласно приложение №7. 

 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция съгласно приложение №8. 
 

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка и по предложението за 

решение. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване по тази точка.  

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да 

гласува.  

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА  

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 7. Ганка Радева Колева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 
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 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ОТСЪСТВА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 15. Костадин Иванов Димитров    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Милен Стойчев Минчев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 20. Никола Тошков Неделчев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 23. Радиана Стефанова Георгиева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 24. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 

   ЗА    -   14 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    11 

  

Решението НЕ  се приема ! 

 

 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред. 

3. Определяне на представител на община Попово, съгласуване на мандата и 

позицията му за предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав” ЕООД гр. Разград. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 Комисията с 4 гласа ЗА предлага да подкрепите проекта за решение. 

 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам Ви проекта за решение. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7 във връзка 

с чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя за представител на Община Попово на извънредното заседание на 31.08.2015 г. 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград кмета на Общината –    д-р Людмил 
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Веселинов, а при невъзможност на същия да участва определя Георги Георгиев – 

Председател на ОбС гр. Попово. 

2. Съгласува следната позиция на Община Попово по предложените решения: 

2.1. Приема проекта за бюджет на Асоциацията за 2016 г.; 

   2.2. Одобрява препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2016 г.; 

   2.3. Упълномощава представителя на Община Попово остро да постави въпроса за 

консолидацията на ВИК дружествата на територията на област Разград, което към момента е 

пречка за кандидатстването по Оперативна програма „Околна среда‘‘; 

  2.4. По точка Други: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, а при необходимост да гласува с оглед запазване 

интереса на Община Попово. 

 

 Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. 

Преминаваме към гласуване.  

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА  

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 7. Ганка Радева Колева      ЗА 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 

 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ЗА 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ОТСЪСТВА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 

 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Милен Стойчев Минчев    ЗА 

 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 

 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 

 24. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 

 

ЗА    -  25 

   ПРОТИВ   -    0 
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 664        
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7 във връзка 

с чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя за представител на Община Попово на извънредното заседание на 31.08.2015 г. 

на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград кмета на Общината –    д-р Людмил 

Веселинов, а при невъзможност на същия да участва определя Георги Георгиев – 

Председател на ОбС гр. Попово. 

2. Съгласува следната позиция на Община Попово по предложените решения: 

2.1. Приема проекта за бюджет на Асоциацията за 2016 г.; 

   2.2. Одобрява препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2016 г.; 

   2.3. Упълномощава представителя на Община Попово остро да постави въпроса за 

консолидацията на ВИК дружествата на територията на област Разград, което към момента е 

пречка за кандидатстването по Оперативна програма „Околна среда‘‘; 

  2.4. По точка Други: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема 

предложенията към същите за информация, а при необходимост да гласува с оглед запазване 

интереса на Община Попово. 
 

 

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред. 

4.Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост – язовир 

„Берковски”. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

  С три гласа ЗА  подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 Нашата комисия с четири гласа ЗА предлага да подкрепите предложението за 

решение. 

Георги Георгиев –  председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам проекта за решение: 
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На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т.1, 

чл. 59, чл. 62, чл. 64 от Закона за концесиите във връзка със чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за концесиите, Решение на ОбС № 622 по 

Протокол № 47/28.05.2015 г., протокол по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на 

комисията назначена със Заповед № З-15-607/28.05.2015 г. на кмета на общината,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Определя за концесионер на  имот, публична общинска собственост яз. „Берковски”, с. 

Берковски, общ. Попово, представляващ воден обект, разположен върху имот с кад. № 

000033 в землището на с. Берковски с площ 12.538 дка. и водостопанско съоръжение / 

язовирна стена, преливник/, участника „ИДТ 2015” ЕООД с ЕИК 203408500, със седалище и 

адрес на управление гр. Варна, ул. „Владислав Варненчик” бл. 206, ет. 4, ап. 44, 

представлявано от Иван Драганов Тодоров. 

 2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 

задълженията на концесионера, както следва: 

 2.1. Годишна концесионна вноска – 700 лв. без ДДС. 

 2.2. Еднократно концесионно плащане – 1 000 лв. без ДДС, платими до 14 дни след 

влизане в сила на договора. 

 2.3. Инвестиции в обекта на концесията – 165 000 лв. за първите три години от срока 

на договора както следва: 

 -  почистване на язовирното дъно – 60 000 лв. без ДДС;  

 - изграждане на ваканционно селище с три броя къщички – 70 000 лв. без ДДС; 

      - ремонт на преливник и доставка на изпускателен кран – 20 000 лв. без ДДС; 

            - захранване с ток и вода – 5 000 лв. без ДДС; 

            - изграждане на ограда – 10 000 лв. без ДДС; 

2.4.  Цена на предлаганата услуга  – 0.50 лв. на въдица на ден. 

  2.5. Гаранцията за изпълнение на концесионното плащане е паричната гаранция за 

участие от 500 лв., която се  трансформира в  гаранция за изпълнение. 

2.6. Срокът на концесията е 35 години.  

3. Останалите права и задълженията на страните остават без промяна от така 

приетите с  решение на ОбС № 622 по протокол № 47/28.05.2015 г. за откриване на 

процедура по предоставяне на концесията. 

4. Определя срок за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от 

ЗК.  

5.  Определя Кмета на Общината за орган, който да :  

5.1.  Сключи концесионният договор с участника определен за концесионер по т. 1  

„ИДТ 2015”ЕООД. 

5.2. Представлява концедента по концесионния договор с изключение на 

прекратяването му. 

5.3.    Организира контрола по изпълнението на концесионния договор. 

6.   Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му при 

условията, определени в него. 

  7. Решението подлежи на обжалването в 10 – дневен срок от уведомяването по реда 

на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.  

 

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка. 

Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на решението:  

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
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Гласуваме ПОИМЕННО  : 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ЗА 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА  

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ЗА 

 7. Ганка Радева Колева      ЗА 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 

 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ЗА 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ОТСЪСТВА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 

 15. Костадин Иванов Димитров    ЗА 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ЗА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Милен Стойчев Минчев    ЗА 

 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА 

 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 

 24. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ЗА 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ЗА 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ЗА 

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА 

 

   ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА ! 

  

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 665  

 
На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т.1, 

чл. 59, чл. 62, чл. 64 от Закона за концесиите във връзка със чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за концесиите, Решение на ОбС № 622 по 

Протокол № 47/28.05.2015 г., протокол по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на 

комисията назначена със Заповед № З-15-607/28.05.2015 г. на кмета на общината,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Определя за концесионер на  имот, публична общинска собственост яз. „Берковски”, с. 

Берковски, общ. Попово, представляващ воден обект, разположен върху имот с кад. № 
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000033 в землището на с. Берковски с площ 12.538 дка. и водостопанско съоръжение / 

язовирна стена, преливник/, участника „ИДТ 2015” ЕООД с ЕИК 203408500, със седалище и 

адрес на управление гр. Варна, ул. „Владислав Варненчик” бл. 206, ет. 4, ап. 44, 

представлявано от Иван Драганов Тодоров. 

 2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 

задълженията на концесионера, както следва: 

 2.1. Годишна концесионна вноска – 700 лв. без ДДС. 

 2.2. Еднократно концесионно плащане – 1 000 лв. без ДДС, платими до 14 дни след 

влизане в сила на договора. 

 2.3. Инвестиции в обекта на концесията – 165 000 лв. за първите три години от срока 

на договора както следва: 

 -  почистване на язовирното дъно – 60 000 лв. без ДДС;  

 - изграждане на ваканционно селище с три броя къщички – 70 000 лв. без ДДС; 

      - ремонт на преливник и доставка на изпускателен кран – 20 000 лв. без ДДС; 

            - захранване с ток и вода – 5 000 лв. без ДДС; 

            - изграждане на ограда – 10 000 лв. без ДДС; 

2.4.  Цена на предлаганата услуга  – 0.50 лв. на въдица на ден. 

  2.5. Гаранцията за изпълнение на концесионното плащане е паричната гаранция за 

участие от 500 лв., която се  трансформира в  гаранция за изпълнение. 

2.6. Срокът на концесията е 35 години.  

3. Останалите права и задълженията на страните остават без промяна от така 

приетите с  решение на ОбС № 622 по протокол № 47/28.05.2015 г. за откриване на 

процедура по предоставяне на концесията. 

4. Определя срок за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от 

ЗК.  

5.  Определя Кмета на Общината за орган, който да :  

5.1.  Сключи концесионният договор с участника определен за концесионер по т. 1  

„ИДТ 2015”ЕООД. 

5.2. Представлява концедента по концесионния договор с изключение на 

прекратяването му. 

5.3.    Организира контрола по изпълнението на концесионния договор. 

6.   Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му при 

условията, определени в него. 

  7. Решението подлежи на обжалването в 10 – дневен срок от уведомяването по реда 

на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.  

 

Преминаваме към пета точка от Дневния ред 

5. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проект по 

процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-

1.002 „АКТИВНИ”. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 С четири гласа ЗА подкрепяме решението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК“ Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Нашата комисия също с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 
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На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и сл. от ЗМСМА,  

Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово" да бъде партньор по проект „Активиране и 

интеграция в заетост на неактивни младежи от община Попово“ на кандидатът 

Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век“  по процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”, провеждана в 

рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места”, Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на пазара на 

труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от 

социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително 

чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и Инвестиционен 

приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност 

тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите 

хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за 

младежта” (с финансиране от ЕСФ). 

2. Одобрява Споразумение за сътрудничество във връзка с подготовката  и 

изпълнението на проект „Активиране и интеграция в заетост на неактивни младежи 

от община Попово“ по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” 

3. Възлага на Директора на Общинско предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при община Попово" да подпише одобреното 

Споразумение за партньорство с кандидатът Сдружение „Алтернатива Попово – 21 

век“. 

 

Колеги имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма. Преминаваме 

към гласуване.  

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА : 

   ЗА    -  25 

   ПРОТИВ   -    0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 666   
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 и сл. от ЗМСМА,  

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

1. Дава съгласие Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство при община Попово" да бъде партньор по проект „Активиране и 
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интеграция в заетост на неактивни младежи от община Попово“ на кандидатът 

Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век“  по процедура на подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”, провеждана в 

рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места”, Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на пазара на 

труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от 

социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително 

чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и Инвестиционен 

приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност 

тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите 

хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за 

младежта” (с финансиране от ЕСФ). 

2. Одобрява Споразумение за сътрудничество във връзка с подготовката  и 

изпълнението на проект „Активиране и интеграция в заетост на неактивни младежи 

от община Попово“ по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” 

3. Възлага на Директора на Общинско предприятие "Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство при община Попово" да подпише одобреното 

Споразумение за партньорство с кандидатът Сдружение „Алтернатива Попово – 21 

век“. 

 
 

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред 

6. Предоставяне на безлихвен заем от бюджета на община Попово за финансиране на 

плащане по проект, финансиран със средства от ЕС – подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

  С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Позволете да прочета проекта за решение: 

На основание    чл.21, ал. 1, т.10 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и 

ал. 4 от Закона за публичните финанси ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Попово за 

финансиране на плащания по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. в размер до левовата равностойност на 25 000 

евро. Безлихвеният заем се предоставя след одобрение на проектното предложение.  
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2. Да бъде подписана Запис на заповед от представляващия  Фондация „МИГ – Попово“ за 

предоставената сума като безлихвен заем от община Попово. 

 

3. Срокът за погасяване на заема се обвързва със сроковете на ползването на съответното 

финансиране със средства от Европейския съюз и може да превишава края на бюджетната 

година. 

 

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси по докладната записка.  

Тодор Тодоров – общински съветник 

 Уважаеми колеги, аз имам въпроси два. Това е третото финансиране на МИГ, което 

приемаме.  Искам да попитам законосъобразни ли са тези решения, които вземаме ? Има ли 

право общината по този начин да финансира една такава структура като МИГ, защото много 

се изразяват съмнения в тази посока. И ако ние вземаме някакви такива решения, които са 

незаконосъобразни така или иначе няма да бъдат ползвани тези пари мисля, че е 

безсмислено всичко това, което правим. Наистина ще имаме нужда помощ от юристите. 

Вторият ми въпрос е към комисията за конфликт на интереси. Тук е г-жа Мисирджиева. 

Раздаде ни се една информация за проекти. Аз мисля, че тук в залата присъстват доста 

свързани лица с МИГ. Доста голяма част от хората са ползвали тогава, са имали проекти 

към МИГ-а. Има хора в залата пряко свързани с МИГ-а. Трябва ли тези хора да участват в 

гласуването? Защото може в последствие да се окаже, че това наистина са конфликт на 

интереси. Дали има конфликт на интереси или не? 

 Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

  По отношение на решенията г-н Тодоров, на последното заседание имахме такова 

решение и си мисля, че ако имаше нещо незаконосъобразно юристите на областта, които 

проверяват всяко едно наше решение биха реагирали и биха казали, че това е 

незаконосъобразно.  

Магдалена Радева – общински съветник 

 Аз мога да кажа по отношение на подадените проектни предложения. Всеки един от 

членовете на комисията, който е бил в конфликт на интереси е декларирал конфликта си на 

интереси, подал си е декларация за самоотвод и не е участвал в оценката на проектните 

предложения. Както знаете миналия път и аз не участвах в гласуването на докладната 

записка. До сега не е имало други докладни за финансиране на МИГ-а. А за кандидатстване 

с проекти по обявени покани от МИГ – да гласувала съм. Което не е едно и също.  

Кристина Стефанова – юрисконсулт при Община Попово   

 В зависимост от това до колко лицата са свързани, ако имат пряко участие в МИГ, то 

ще възникне конфликт на интереси и не следва да гласуват. В случая в предходните сесии 

са вземани също решения за финансиране, те не са върнати както г-н Георгиев каза от 

областта, така че би следвало да бъде законосъобразно. А това доколко даден общински 

съветник е пряко свързан, те знаят каква позиция заемат в МИГ, така че би следвало да не 

гласуват. Пряко свързаните.  

Венета Мисирджиева – зам. Председател на ОбС 

 Аз мисля, че тук този списък, който е показан е с цел да видят колегите все пак какъв 

е приноса на МИГ за общината. Г-н Хасан Хасан е виждал доста пъти МИГ в докладните, 

но можете да погледнете в справката, която г-жа Радева е дала, че Община Попово е 

кандидатствала по МИГ-а и от тези суми са усвоени за полза на Общината 6 проекта и 

естествено, че МИГ трябва да се спомене в докладните записки. Тази справка е дадена за да 

се разбере колко е бил полезен МИГ-а за общината и все пак такава полза би могло да има и 

за следващия период. 

 А това за което трябва да гласуваме наистина е за бъдещите действия. Така че каква 

обвързаност ние да имаме в момента за бъдещите действия, които ще се случат. Аз не 

виждам връзка с този списък и с показаните лица и това, което се иска да гласуваме. Това е 

за бъдеща дейност. Благодаря.  
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Магдалена Радева – общински съветник 

 Информацията, която сме представили е за програмен период 2007 – 2013 година, 

който приключваме на 30 септември тази година. По сключения договор с Министерството 

на земеделието и храните имахме бюджет 3 милиона 129 хиляди лева. От справката, която 

Ви представяме се вижда, че на 98.80 % сме изпълнили бюджета си, тъй като имаме 

сключени договори за 3 милиона 94 хиляди лева. Сключени са 50 договора. Също сме Ви 

представили списъка на всеки един от бенефициентите по коя мярка от Стратегията е 

кандидатствал и договора на каква сума от субсидията е. През годините знаете, че 

няколкократно сме обявявали покани за прием на проектни предложения към МИГ-а и 

съответно, който се е отзовал с малки изключения, поради липса на недостатъчен финансов 

ресурс сме отказали 7 предложения, а самите бенефициенти при сключване на договора са 

се отказали. 

 Докладната записка, която е пред Вас в момента касае програмния период 2014-2020 

година. В момента на сайта на Министерството на земеделието и храните е качена покана за 

прием за заявления за изразяване на интерес за подготвителна помощ за подготовка на нови 

Стратегии за местно развитие, които да бъдат финансирани в програмния период 2014- 2020 

г. Като подготвителния период е в рамките на 6 месеца и се очаква от 01 август 2016 

одобрените Стратегии за местно развитие и МИГ-ове да започнат своята дейност като 

бюджета за мярката за финансиране е 3 милиона лева максималния размер на Стратегията. 

Тоест, ако ние имаме одобрено проектно предложение по подготвителната мярка 

подготвяме една добра Стратегия и тя бъде одобрена от Министерството на земеделието и 

храните следващия програмен период отново само с проекти на територията на Община 

Попово ще бъдем финансирани с три милиона лева. Но без осигурен предварителен 

финансов ресурс по подготвителната мярка не можем да изработим качествена Стратегия, 

която да докаже, че сме били достатъчно публични и прозрачни при избора на мерките в 

Стратегията пред Министерството на земеделието и храните и те да ни финансират. Тези 

пари са по бюджет, който е разписан детайлно от Министерството и ни е вменено, че ще 

направим три информационни срещи на еди каква си сума и тези 25 хиляди евро са 

разписани детайлно. Който от Вас проявява по-голям интерес може да отвори Наредба 16 на 

Министерството на земеделието и храните и да види вътре бюджета, където е указано вътре 

за какво ще бъдат похарчени.  

Веселин Несторов – общински съветник 

 Аз имам един въпрос. Преди час гласувахме бюджета. Интересува ме другата сесия 

пак ли ще гласуваме промяна на бюджета и тези 25 хиляди евро безлихвен заем от къде ще 

се вземат ? И още един въпрос имам. Понеже някои колеги се притесняват и изказват 

съмнения, че тези пари ще бъдат използвани за предизборна кампания на г-н Людмил 

Веселинов нека да разсеем съмненията, ако може някой да обясни дали е така или не. 

Благодаря.  

Магдалена Радева – общински съветник 

 Само да кажа, че срока за кандидатстване по тази програма е 4-ти септември, а 

индикативния график за сключване на договорите с Министерството на земеделието и 

храните е 1-ви октомври, а доколкото знам каква е практиката на Министерството, това 

няма да се случи преди да минат изборите и едва след това ще бъдат поканени одобрените 

проектни предложения да подпишат договора. И след това пък въз основа на договора аз ще 

подпиша запис на заповед с Община Попово, с която ще гарантирам, че тези 25 хиляди евр, 

че ще бъдат възстановени на Общината.  

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 

 Само да кажа, хващам се за думите на инж. Радева, след като няма да се случи до 

края на месец септември, а знаем, че септември и октомври са местни избори няма да има 

актуализация през този период, тъй като тук всички присъстващи са политици и ще бъдат в 

предизборна кампания, няма с кого да го обсъждаме и няма да предложа актуализация на 

бюджета.  
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 Казах, че няма да предложа актуализация на бюджета във връзка с тази докладна. А 

ако има нещо спешно естествено и след като няма да Ви има цял месец, а трябва да 

продължи все пак общината да съществува и структурите към нея, ако се наложи нещо 

спешно ще се възползвам от последната възможност да предложа друга актуализация.  

Георги Георгиев  –  председател на ОбС Попово 

Други въпроси касаещи тази докладна? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване 

на точката от дневния ред. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО : 

 

1. Бехти Емурлов Бейтулов    ОТСЪСТВА 

 2. Бойко Радев Атанасов     ПРОТИВ 

3. Валентин Стоянов Русчев    ОТСЪСТВА 

 4. Венетка Иванова Колева    ЗА 

 5. Венета Русанова Мисирджиева   ЗА 

 6. Веселин Несторов Георгиев     ПРОТИВ 

 7. Ганка Радева Колева      ЗА 

 8. Георги Петров Георгиев    ЗА 

 9. Зехра Ибрямова Мустафова    ЗА 

 10. Иван Неделчев Неделчев     ЗА 

 11. Иван Стойков Райков     ЗА 

 12. Ивелина Костантинова Андреева    ОТСЪСТВА 

 13. Илиян Станчев Илиев     ЗА 

 14. Катя Петрова Грибнева      ЗА 

 15. Костадин Иванов Димитров    ПРОТИВ 

 16. Магдалена Аспарухова Радева    ОТСЪСТВА 

 17. Мариана Иванова Иванова     ЗА 

 18. Милен Стойчев Минчев    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  

 19. Найден Иванов Иванов     ЗА 

 20. Никола Тошков Неделчев     ЗА  

 21. Николай Цонев Черкезов    ЗА 

 22. Нурхан Хюсеинов Нуриев    ЗА 

 23. Радиана Стефанова Георгиева    ЗА 

 24. Росица Денева Дончева    ОТСЪСТВА 

 25. Румен Стойчев Русев     ЗА 

 26. Стефан Пенчев Рачев     ПРОТИВ 

 27. Тодор Стефанов Тодоров     ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 28. Хасан Ахмет Хасан      ПРОТИВ  

 29. Христо Иванов Дюкенджиев    ЗА  

 

   ЗА    -  17 

   ПРОТИВ   -    5 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 667      
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На основание    чл.21, ал. 1, т.10 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и 

ал. 4 от Закона за публичните финанси ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Попово за 

финансиране на плащания по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. в размер до левовата равностойност на 25 000 

евро. Безлихвеният заем се предоставя след одобрение на проектното предложение.  

 

2. Да бъде подписана Запис на заповед от представляващия  Фондация „МИГ – Попово“ за 

предоставената сума като безлихвен заем от община Попово. 

 

3. Срокът за погасяване на заема се обвързва със сроковете на ползването на съответното 

финансиране със средства от Европейския съюз и може да превишава края на бюджетната 

година. 
 

 

Преминаваме към седма точка от Дневния ред 

7.  Разкриване на хирургично отделение в МБАЛ Попово ЕООД 

Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика” 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 

 По тази точка участие в заседанието взе и юристката на болница Папуров. 

Разглеждането беше много инициативно, с много ЗА, с много ПРОТИВ, с много въпроси, с 

отговори – може би да, може би не. На въпроса защо предложението за обединението на 

МБАЛ Попово с хирургична болница ПАПУРОВ идва точно сега няколко дни след като бе 

отнет лиценза на здравното заведение отговор не се получи. Следващия въпрос – защо не се 

изчака окончателното приемане на закона за обединение на здравните заведения, той мина 

на първо четене, спря и повече нищо не се говори по този въпрос. Отговор също нямаше. На 

въпроса средствата за заплати на персонала на болница ПАПУРОВ до получаване на 

разрешението, което най-вероятно ще отнеме повече от четири месеца отговор също 

нямаше. На въпроса за по-нататъшното разпределение на финансите на болницата , за 

приходите на болница ПАПУРОВ, за задълженията на МБАЛ Попов, за начина на 

разпределение на средствата, за заплатите на отделните работещи колеги в болницата 

отговор също нямаше. Тук отговорите бяха – като обединим двете заведения, тогава ще се 

решават в последствие. И накрая след всички спорове комисията не стигна до решение. С 

два гласа ПРОТИВ, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и два гласа ЗА просто не подкрепяме 

предложението.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права” 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 С два гласа ЗА и два ПРОТИВ не подкрепяме докладната записка.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси” 

Магдалена Радева – общински съветник 

  Нашата комисия изхождайки от основанието на което трябва да вземем решение, а 

не на мотивите, които са описани в докладната записка с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ подкрепя проекта за решение.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Найден Иванов – общински съветник 

 В нашата комисия предлагаме  с един ПРОТИВ, двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА 

не подкрепяме предложението за решение 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „ Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

Илиян Станчев – общински съветник 

 Становището на нашата комисия не е по-различно от това на предходното. С три 

гласа ПРОТИВ и един ЗА не подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Позволете да прочета проекта за решение: 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-51 от Закона за лечебните 

заведения, предлагам Общински съвет Попово да вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1. Общински съвет попово дава съгласие за разкриване на хирургично отделение към 

„МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД.  

 2. Възлага на Управителя на „МБАЛ- ПОПОВО” ЕООД да предприеме правни и 

фактически действия за разкриване на хирургично отделение в „МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД 
 
 Давам думата за въпроси. Заповядайте г-н Русев.  
 
Д-р Румен Русев – общински съветник  
 Първо искам да предложа една промяна и редакция в решението и после ще обясня и 
някои други неща. Предлагам решението да бъде следното: 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-

51 от Закона за лечебните заведения, предлагам Общински съвет Попово да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 1. Общински съвет попово дава съгласие за разкриване на хирургично отделение, 

ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, 

образна диагностика на адрес: гр. Попово, кв. Запад и гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16. 

 2. Възлага на Управителя на „МБАЛ- ПОПОВО” ЕООД да предприеме правни и 

фактически действия за разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, 

анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, образна диагностика на 

адрес: гр. Попово, кв. Запад и гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16. 

 
 
 Да поясня за какво се налага тази редакция. В случай, че се приеме решението няма 
как да съществува само хирургично отделение без да има анестезиология и реанимация в 
отделението. Освен това всички изброени неща могат да бъдат и трябва да бъдат на два 
адреса и това трябва да влезе като решение на ОбС.  
 Що се отнася за цялото предложение първия въпрос, който д-р Колева засегна е 
щеше ли това нещо да стане, ако не беше отнет лиценза на хирургична болница ПАПУРОВ. 
Отговорът е вероятно не. В случая обаче след като е станало това нещо в момента мисля, че 
и двете лечебни заведения имат и ще имат известна полза от това, което би могло да се 
случи ако го приемем разбира се. Да поясня за какво става въпрос. Знаем, че МБАЛ Попово 
няма хирургично отделение от няколко години, докато хирургична болница ПАПУРОВ тя 
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се занимава изключително само с това. Имаме хирургия, ортопедия и травматология, оарил, 
които са на доста високо ниво. Само ще спомена, че в ортопедия и травматология, което пък 
Попово никога не е имало, при нас вече изключително само работи проф. Бошнаков, който 
до скоро беше началник катедра ортопедия и травматология в МБАЛ Св. Ана, доц. Минчев 
от военноморска болница. Започнаха да се правят ставно протезиране всякакво, говорим за 
долен крайник. Хирургията бих казал също така, че е на доста високо ниво, така че от 
всички тези неща МБАЛ Попово ще има изключително и само полза.  
 Отделно има ядрено магнитен резонанс, което в случай че се постигне обединение и 
се вземе това решение на тази сесия, това веднага прави болницата високо технологична с 
всички положителни последствия от това.  
 Искам също да кажа, че това което в момента е предложено като решение не води в 
момента никакво натоварване финансово нито за МБАЛ Попово, нито за Община Попово. 
Това е едно стартиране на процедура за това за което говорим.  
Веселин Несторов – общински съветник 
 Много съм впечатлен от ясното излагане на нещата от д-р Русев. На комисията 
гласувах категорично ЗА разкриване на хирургично отделение. Току що чух, че ще има два 
адреса. Предполагам, че това е добре за Попово като преди това бях убеден, че ще има 
хирургично отделение в Попово, по-късно се оказа, че нещата били такива, че хирургичното 
отделение щяло да бъде само в Търговище. Моето притеснение е следното: и аз съм от 
хората, които гледат малко по-далеч от носа си, вярно е че не съм ясновидец и нямам 
документ за такъв, но прави ми впечатление, че от доста години има тенденциозно 
отношение към нашата болница да бъде закривана. Опасенията ми са следните – г-н 
Папуров доколкото разбрах след комисията е бил осъден на втора или на трета инстанция за 
злоупотреба със стотици хиляди лева. Каква е нашата гаранция, че примерно злоупотребите 
няма да продължат и в по-късен етап няма да бъде отнет и лиценза на нашата болница. 
Общо взето това са ми въпросите. Благодаря.  
Никола Тошков – общински съветник 
 Може би в подкрепа на въпроса на г-н Несторов и след като така д-р Русев доста 
образно ни представи нещата, това какво ще спечелим като общинска болница, аз бих 
помолил д-р Русев да каже от тези всички отделения, които ще бъдат разкрити колко от тях 
ще останат тук, колко от тях в Търговище, защото имаме два адреса. Логично е да се каже 
това нещо да се знае от обществеността. Защото все пак става дума за тези светила, които 
ще работят там, ядрено магнитен резонанс, това са много инвестиции.  
Д-р Румен Русев – общински съветник  
 Що се отнася до адресите наистина са два адреса. В момента на всички е ясно,че  
ядрено магнитния резонанс няма как да се мести. Това не е апаратура, която може да я 
докараш за всеки отделен случай тя ще си бъде там. Що се отнася до разкриване на 
отделението тук – идеята е в последствие, няма да стане веднага. Няма как да стане – утре се 
обединяваме, утре започваме да оперираме. Да, ще стане и тук. Какви операции, как, значи 
вижте да не впрягаме каруцата пред коня. Не мога да кажа веднага кога, какво и как ще 
стане. Но идеята е да се оперира и тук и в Търговище. В какви дни и как ще бъде, това е 
въпрос на доизясняване. А що се отнася до въпроса на г-н Несторов, който зададе смятам, 
че личността на д-р Папуров в момента няма какво да обсъждаме, обсъждаме други неща. 
Там си има факти, които са ясни. Но при положение, че това всичко стане, за което говорим 
в крайна сметка МБАЛ Попово си има ръководство. Парите влизат в МБАЛ Попово. От там 
насетне кое и как става, има си икономисти, които биха казали, биха обяснили и биха 
решили как да станат по-нататък нещата. Аз не съм компетентен да кажа това.  
Главен счетоводител на МБАЛ Попово 
 Дами и господа общински съветници, по този въпрос няма никаква яснота. На 
предварителната среща с д-р Папуров той държеше приходите по клинични пътеки да се 
привеждат по така наречената вътрешно стопанска сметка. Какво означава това на мен не 
ми е ясно. Ами такъв термин няма. Приходите по клинични пътеки, това което те си работят 
да го привеждаме по тяхна отделна сметка. Те си имат отделно счетоводство, отделна 
администрация и те да разполагат с тези средства. Това е, което той настояваше.  
Христо Дюкенджиев – общински съветник 
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То се видя, че на д-р Папуров му трябва лиценза и кочана на МБАЛ Попово. Второто 
нещо, ако дойдат тези приходи, които Папуров е изработил съдия изпълнителя от 
ЕНЕМОНА той какво ще направи? Той няма ли да запорира сметките на МБАЛ. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз мисля, че няма изискуеми задължения към МБАЛ Попово те си ги изплащат, има 

някаква разсрочка. Но това също би могъл да каже финансиста. Имаме ли изискуеми 
задължения на МБАЛ Попово към момента?  
Главен счетоводител на МБАЛ Попово 

Имаме падежирани задължения към фирма ЕНЕМОНА и към Фонда за енергийна 
ефективност. Ние нямаме финансов ресурс да ги обслужваме.  
Д-р Румен Русев – общински съветник  

Доведе ме до една такава мисъл, което може би трябваше още в самото начало да го 
кажа това. Казах, че се увеличава дейността, при това увеличаване на дейността ще се 
увеличат клиничните пътеки. Освен по тези, по които се работи сега в МБАЛ Попово и тези 
по които се работи в Папуров, освен това към тях когато имаш вече комплексност на 
обслужването вече има ред и други клинични пътеки, по които могат да се сключи договор 
с РЗОК най-вероятно в следващата календарна година, защото до края на календарната 
година няма как да се сключват нови пътеки, които биха довели съответно до нови приходи. 
Сега за разпределение на приходите няма да говоря, не съм компетентен да Ви го кажа това 
нещо. Но смятам, че полза ще имат и двете лечебни заведения от това. Ако някой мисли, че 
по този начин се спасява определено лечебно заведение в случая ПАПУРОВ, или лично 
мене не е така. Има варианти и други и сме си ги намерили вариантите. Въпроса е, че в 
случая това се предлага, има шанс да стане, решението е Ваше, наше. Благодаря.  
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Имам един медицински въпрос към д-р Русев. В случая става въпрос за симбиоза или 
за…….. Към представителите на МБАЛ Попово имам също въпрос  толкова ли е маловажен 
въпроса в момента, който дискутираме, че тук даже не присъства управителя на МБАЛ 
Попово? Или той стои над тези неща? Благодаря.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз ще Ви отговоря на втория въпрос. Д-р Андреева ми се обади да ми каже, че е 

възпрепятствана по здравословни причини – до колкото знам баща и не добре здравословно, 
затова ще отсъства.  
Д-р Румен Русев – общински съветник  

Вероятно симбиоза, но немога еднозначно да отговоря на въпроса. Взаимно изгодно.  
Катя Грибнева – общински съветник 
 В тази връзка искам да попитам д-р Русев. Той акционер ли е към болницата на д-р 
Папуров? Защото се явява тук активно като представител на единия адрес.  
Д-р Румен Русев – общински съветник  
 Не, не съм акционер към болница ПАПУРОВ. Акционер съм към Медицински 
център СОЛИГЕНА, което съм и декларирал в началото. Медицинския център СОЛИГЕНА 
държа да отбележа, защото често се бъркат. Медицинския център е този, който е до 
болнична помощ, който извършва медицинска дейност в до болнична помощ, а болница 
ПАПУРОВ, тази с отнетия лиценз извършва болнична помощ и там аз не съм акционер.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Честно да Ви кажа аз съм много объркан. Първо от докладната. Г-н Веселинов ни 
пуска тук така докладни. Тази докладна е пусната на друга докладна, която е от д-р 
Андреева. Тази докладна ние се постарахме да я раздадем, защото я нямаше в нашите 
документи, а беше редно да присъства, защото докладната на д-р Веселинов е следствие на 
докладната на д-р Андреева. В тази докладна д-р Андреева обяснява като специалист, като 
управител на МБАЛ с решение на медицинския съвет как това не може да се случи. И 
въпреки това, че не може да се случи д-р Веселинов вкарва докладна за разкриване на 
отделение. И то втора точка е дава разрешение на управителя да предприеме всички 
последващи действия. Самия управител с докладната си заявява, че не може и не иска да го 
направи, след което влиза докладна в нашия общински съвет, че трябва да го направи. Това 
наистина ме обърка още повече, че нещо толкова важно трябваше да се промени в момента. 
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Ние трябваше да променим отново докладната с откриване на нови отделения. Не сме чак 
толкова големи специалисти за да вземем бързи и екстремни решения. Аз мисля, че 
докладната придоби съвсем нова редакция, вкараха се нови адреси Ние трябва това да го 
решаваме на момента. Значи възникват много въпроси- казваме, имаше въпрос кого 
спасяваме болница ПАПУРОВ или МБАЛ Попово. Дали е симбиоза – ама щяло да бъде 
много изгодно за двете болници, ами защо това не се случи до сега аз питам, след като е 
толкова изгодно за двете болници? А защо се случва след отнемане на лиценза на болница 
ПАПУРОВ? Аз искам да попитам какво ще се промени, или нашите болни ще отиват пак в 
Търговище, каква ще бъде промяната и каква ще бъде ползата? Все пак за жителите на две 
общини. Това е наистина едно отговорно решение, което трябва да вземем. Аз доколкото 
разбирам цялата дейност ще продължи да се развива в болница ПАПУРОВ, какво ще се 
прави в Попово и кога – никаква яснота. Сега е важно да може болница ПАПУРОВ да 
продължи да работи. Какво остава в Попово, не се знае – вкарва се един адрес и толкова. На 
мен не ми е ясно. Ще се ползва наличната апаратура, чия собственост е тази апаратура? На 
д-р Папуров, на болницата – не знаем ? Има ли задължения за плащане на заеми за тази 
апаратура също не знаем.  Какъв договор за ползване на екипи ще бъде сключен с МБАЛ? 
Няма никаква цена за наема. Средствата по пътеките, да казахме, че ще отиват по отделна 
стопанска сметка – как ще стане това не знам. Защо не се предлагат никакви предварителни 
договори? Да има някакви ясни позиции, какво ще се случи?.Как ще се разпределят, кой ще 
упражнява контрол? Кой ще сключва трудовите договори? Това са много важни въпроси. 
Кой ще е началник на отделение? Защо няма коментар, нямаше такъв и в комисиите даже, 
ако имаше такива, това ще се реши после – дай сега да направим каквото е необходимо – 
като ракета носител се явяваме според мене. Няма как да се реши после, защото всичко това 
касае жителите на тези две общини, аз вече казах. Това са все въпроси, а има и много други, 
аз не мисля че трябва да заливаме, защото надали ще се получат отговори на тези въпроси. 
Но според мен това е едно много отговорно решение, което не трябва да се взема толкова 
бързо и толкова екстремно. Аз очаквах тук и д-р Колева да вземе отношение като 
специалист защото честно казано необходими са доста разяснения и в тази насока. 
Благодяря Ви. 
Магдалена Радева – общински съветник 
 Аз искам само да кажа, че не случайно когато докладвах становището на комисията, 
аз казах че нашето решение на комисията е въз основа на основанията, а не на мотивите. 
Както е разписано в чл. 46 до чл. 51 в Закона за лечебните заведения там е описано каква е 
процедурата по разкриване на дейност към съответната болница и част от тази процедура е 
решение на едноличния собственик на болницата да даде съгласие да се разкрие такава 
дейност. Всички други неща технически как ще се случат са обект на обсъждане след като 
министъра на здравеопазването издаде такова разрешение на болницата да бъде разкрита 
такава дейност.  
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Искам да уведомя колегите общински съветници, че непосредствено след като д-р 
Андреева внесе докладната записка в общината, медицинския съвет на МБАЛ Попово 
проведе спешно заседание и там просто разглеждахме медицинските въпроси, не 
финансовите и какво констатирахме: Че по принцип едно хирургично отделение в 
структурата на всяка болница е структуроопределящо. Значи разчита се на 
професионализма на специалистите и на по-добри възможности за осъществяване на един 
лечебно диагностичен процес в пълен обем както каза и д-р Русев. Често в хода на 
лечението е необходим спешен консулт с хирург за да се прецени състоянието на болния и 
да се реши по-нататък предвижването, диагнозата и лечението. По принцип специалиста 
следва да бъде на територията на лечебното заведение. Разкриването на отделение и 
базирането му в друга община какъвто е случая според нас е едно прикрито разкриване на 
специализирана болница и по никакъв случай няма да подобри на този етап медицинското 
обслужване на населението от хирургична помощ. И в момента нашите пациенти се 
насочват от нашите лекари към тази болница или към областната болница. Има и друг 
въпрос – след като нашата болница разполага с хирургично отделение редно ли е нашите 
болни да отиват на лечение в областната болница. Съгласно Наредба 49 на Министерството 
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на здравеопазването от 18.20.2010 г. за основните изисквания на които трябва да отговаря 
устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение за болнична помощ е 
регламентирано, че технически изправна медицинска апаратура и техника следва да са на 
територията на съответното лечебно заведение. А от докладната става ясно намерението за 
сливане на материалната база и кадровите ресурси, но на практика те ще бъдат в 
Търговище. И МБАЛ Попово ще остане пак без апаратура, защото в момента апаратурата на 
хирургично отделение казано най-честно я няма. И фактически болницата ще бъде 
натоварена с изплащане на трудовите възнаграждения на персонала, а техниката на тази 
болница ще се използва в условията на доболничната медицинска помощ от страна на 
медицински център СОЛИГЕНА, която е собственост на болница ПАПУРОВ.  
 Друго изискване от същата наредба е осигуряване на непрекъснато 24 часово 
изпълнение на лечебната дейност в медицински специалности посочени в разрешението, 
включително и на медицински специалисти при спешни състояния да консултират болните, 
а хирург в нашата болница така или иначе 24 часа няма да има. А ако няма отделение и 
пациентите трябва да се карат в Търговище то пак има едно разтакаване, едно удължаване 
във времето и се обезмисля разкриването на това отделение. И после на този етап не е 
известно, никъде няма открит такъв тип изнесена структура на други места и защо трябва да 
го направим първи ние ? Може би за да могат болница ПАПУРОВ да продължат да работят.  
 Имам един въпрос лично мой към икономистите на Община Попово. Преди две 
години да спомена д-р Гущанов се опита да разкрие АГО отделение, направи всичко 
възможно, намерихме персонал получихме разрешение, но по една или друга причина 
отделението не се разкри, не започна да работи. Защо тогава не се искаше решение от ОбС 
за разкриване на отделението, а сега се иска? Нали нещата са едни и същи – предния път 
касаеше АГО, а сега хирургично отделение.  
Д-р Румен Русев – общински съветник  
 Що се отнася до обслужването на населението споменах и преди нямам какво повече 
да кажа. Да при евентуално започване на дейност първо ще се започне там, като идеята е тук 
също да се разкрие отделението, да има дежурни и тук да се работи. Кога и как ще стане, да 
не мога да кажа срок в който ще стане. Това е по принцип като идея, но всичко което казах 
това е, нямам какво повече да добавя.  
Станислава Петрова – главен икономист на МБАЛ Попово 
 Мога да Ви отговоря на въпроса защо тогава не се искаше разрешително за 
разкриване на отделение – защото в договора на д-р Гущанов беше заложено това, че има 
право да извършва такива структурни промени, а сега в договора на д-р Андреева е 
написано, че няма право без разрешение на собственика Община Попово.  
Николай Черкезов – общински съветник 
 Господин Председател, доколкото виждам тук се поставя само идеята. Идеята за 
сливането и за развитието. Техническите детайли не са изяснени, което е проблем. Може би 
трябва да вземем едно принципно решение съгласни ли сме да тръгнем в тази процедура и  
да започваме. Загрижени сме за здравното обслужване на гражданите, но някой вижда ли по 
друг начин да разкрием в нашата болница хирургично отделение? Как по друг начин да 
стане да подобрим обслужването на гражданите? Г-н Тодоров, благодаря за докладната, но 
аз тук чета от д-р Янка Андреева – безспорна е необходимостта от разкриване на 
хирургично отделение в МБАЛ Попово. Ако това според Вас е несъгласие – не знам за 
какво точно говорим. Д-р Русев казва, че на даден етап ще се разкрият на територията на 
Общината. Мисля, че това е доста добро като се случи. Кога и как ще се случи е въпрос на 
преговори и на договори. Как точно ще стане обединението, кой ще плаща, кой ще прибира 
парите е въпрос на детайли. Вземем ли решение да тръгнем по тази процедура тези детайли 
ще се изясняват и тези договори пак ще ги гледаме тук. Обаче, дайте да вземем едно 
решение да го почнем това нещо. Или като не го почваме болницата си остава на същото 
дередже. Тук са процедури, които трябва да почнат да текат. Най-лесно е да отхвърлим това 
предложение, защото видите ли докторите от ПАПУРОВ да могат да работят. Хубаво, какво 
ще спечели община Попово като го отхвърли? Ще си разкрием сами хирургичното 
отделение ли, или нещо от тоя род? Имаме възможност, че тази болница е в такова 
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състояние да изкараме някакъв дивидент. Дайте да помислим от тази гледна стратегия. Ако 
има тези действащи отделения както се обещава тук какъв е проблема за Община Попово.  
Тодор Тодоров – общински съветник 
 Реплика. Просто в момента нашата болница не работи на загуба. Вярно, че има 
задължения от предходни години, но не работи на загуба и аз мисля, че това трябва да го 
чуем в момента. В момента болния не е нашата болница и това изказване на г-н Черкезов 
мен малко ме учудва. И аз не знам какви ще са дивидентите за нашата болница, ако я има. 
След тази симбиоза, защото може да се случи така, че и нашия лиценз да бъде отнет. Тогава 
какво правим. Дали да запазим болницата каквато я имаме и все пак тя работи в момента на 
някаква минимална печалба или да рискуваме.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Аз бих искал да изясним съществуването на болницата по отношение на тяхната 

печалба, защото почти всяка сесия, включително и в тази актуализация ние гласувахме 

дофинансиране с едни 30 хиляди лева, ако сте забелязали. Болницата може ли да се 

самоиздържа с клиничните пътеки и с работата, която се отхвърля. Може ли да ни 

отговорите на този въпрос.  

Главен счетоводител на МБАЛ Попово 

 Това дофинансиране е необходимо за покриване на стари задължения от предходни 

години. Става въпрос за период от 2011- 2012 година все още ние не можем да ги изчистим 

напълно. На този етап при този определен лимит от здравната каса лечебното заведение се 

справя с текущите си разходи. Но Вие също така трябва да знаете, че Здравната каса 

определя лимити. И дори да преминат два пъти повече пациенти на този етап Здравната каса 

не заплаща този над  лимитен ресурс, който ние сме го заработили. Ние сме ограничени в 

рамките на лимита определен от Здравната каса. И от други градове да дойдат да се лекуват 

тук до лимита, който ни е определен от Здравната каса се заплаща. Този лимит зависи от 

бюджета на здравната каса и се гледа от предходни години. Относителен дял от предходни 

години. Намаляват се със 7-8 % , евентуално когато се разбута резерва на Здравната каса се 

увеличава. В момента имаме да получаваме около 15 хиляди лева над лимитна дейност. 

Отчетено е, предадено е в Здравна каса, но няма решение да се изплаща тази над лимитна 

дейност. 

Костадин Димитров – общински съветник 

 Уважаеми колеги, искам само да попитам защо никой от общинските съветници не  

си позволи да попита къде са хората, които правят това предложение? Няма никой от 

ПАПУРОВ. Цялото ми уважение към д-р Русев, той е един добър лекар, който там си върши 

работата сигурно, но той може да ни обещае всичко. Реално погледнато, някой упълномощи 

ли го него, какви правомощия има той да отстоява някакви интереси на тези хора. И ние си 

задаваме тук едни въпроси, на които никой не може да отговори тук. Ще отговорят хората, 

които го правят това предложение – какво искат, какво предлагат. За мен това е унизително. 

Унизително е за целия ОбС, защото по този начин подходихме и когато откривахме и завода 

за боклук. Има хора, които предложиха създаването на съвместното предприятие и не си 

направиха труда да дойдат тук да ги видим какви са и нищо не се получи. Не ги разбирам по 

тоя начин нещата. Няма какво да коментираме повече тоя въпрос. Нека да дойдат тук да 

седнат, да кажат какво предлагат. Един пазарлък да направим. Д-р Русев не може да го 

направи това нещо. Това е което имам да кажа.  

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Аз на думите на г-н Черкезов, ще кажа добре, ще открием хирургично отделение в 

тази МБАЛ в кв. Запад. Въпросът е кой ще работи в това хирургично отделение? Последния 

лекар, който е почнал работа в МБАЛ Попово, е д-р Пенев и той е на 46 години. От там 

нататък нито един млад лекар не е почнал работа тук. Средния медицински персонал може 

би 50 % е в пенсионна възраст. Никой от колегите, които работят в болница ПАПУРОВ 

няма да се върне в болницата в Попово. Виждате масово колегите лекари се изнасят в 

чужбина. Колко малко малко остават в България, а камо ли някой да почне работа в МБАЛ 

Попово, където заплатите да не коментирам какви са.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 Има ли други въпроси или да преминем към гласуването на тази точка.  

 Първо ще гласуваме на предложението за промяна в текста, направено от д-р Русев. 

Зачитам Ви предложението: 

 

на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-51 от Закона за лечебните 

заведения, предлагам Общински съвет Попово да вземе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 1. Общински съвет попово дава съгласие за разкриване на хирургично отделение, 

ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, 

образна диагностика на адрес: гр. Попово, кв. Запад и гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16. 

 2. Възлага на Управителя на „МБАЛ- ПОПОВО” ЕООД да предприеме правни и 

фактически действия за разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, 

анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, образна диагностика на 

адрес: гр. Попово, кв. Запад и гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16. 

 

 Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА:  ЗА    -    9 

   ПРОТИВ   -    5 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   10 

 

 Предложението НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Остава първоначалната редакция на решението, която беше следната: 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-51 от Закона за лечебните 

заведения, предлагам Общински съвет Попово да вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 1. Общински съвет попово дава съгласие за разкриване на хирургично отделение към 

„МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД.  

 2. Възлага на Управителя на „МБАЛ- ПОПОВО” ЕООД да предприеме правни и 

фактически действия за разкриване на хирургично отделение в „МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД 

 

Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен с така предложения 

проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА : 

   ЗА    -   8 

   ПРОТИВ   -   7 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   9 

 

 Решението  НЕ СЕ  ПРИЕМА. 

 

Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте д-р Колева.  

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Имах предвид предложението на д-р Русев за разкриване на болница с отделение по 

хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, клинична 

лаборатория, рентгенологично отделение. Болница МБАЛ Попово в момента разполага с 

отделение по рентгенология, което е функциониращо с наличие на стар рентгенов апарат, 
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почти нов рентгенов апарат, който сега влиза в действие и с компютърен томограф. И имаме 

отделение по клинична лаборатория, което е добро отделение с добри диагностични 

възможности, с докторка, която преди две години защити специалност и работи на едно 

много добро ниво. Така, че ние болница Попово няма нужда от клинична лаборатория и 

отделение по рентгенология.  

Д-р Румен Русев – общински съветник 

 Просто да обясня защо внесох това предложение. Не става въпрос, че в МБАЛ 

Попово няма тези отделения,  а заради двата адреса. Благодаря.  

 

Георги Георгиев  – на ОбС Попово 

Преминаваме към осма точка от Дневния ред 

8. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

Давам думата на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика” 

Д-р Ганка Колева  – общински съветник  

 Уважаеми колеги, за периода от 28 юли до 24 август са постъпили 13 молби на 

граждани за отпускане на еднократна парична помощ. След тяхното разглеждане 

предлагаме на Вашето внимание:  

 

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 

 

1. Снежана Димитрова Костова  - 150 лева 

2. Фикри Мустафов Сюлейманов  - 100 лева 

3. Гинка Тодорова Димитрова  - 100 лева 

4. Славко Тодоров Славев   - 100 лева 

5. Колю Николов Колев   - 100 лева 

6. Милена Христомирова Димитрова - 250 лева 

 

 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

 

1. Надежда Найденова Недева 

2. Пена Ангелова Ангелова – отпусната помощ през месец юни 2015 г. 

3. Зилия Ахмедова Хасанова 

4. Искра Драганова Жекова 

5. Валентина Захариева Жекова 

6. Иваничка Добрева Русева 

 

ІІІ За доуточняване 

 
1. Кристина Иванова Иванова 

 

 Сумата, която предлагаме за разпределение е 800 лева. Благодаря.  

 

Георги Георгиев  – на ОбС Попово 

 Колеги, зачитам Ви проекта за решение:  

 

На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, 

отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева   граждани. 

 

Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. 
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА : 

ЗА    - 23 

   ПРОТИВ   -   0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   0 

 

 Решението се приема. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 668           
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна 

финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 

 

1. Снежана Димитрова Костова  - 150 лева 

2. Фикри Мустафов Сюлейманов  - 100 лева 

3. Гинка Тодорова Димитрова  - 100 лева 

4. Славко Тодоров Славев   - 100 лева 

5. Колю Николов Колев   - 100 лева 

6. Милена Христомирова Димитрова - 250 лева 

 

 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 

 

1. Надежда Найденова Недева 

2. Пена Ангелова Ангелова – отпусната помощ през месец юни 2015 г. 

3. Зилия Ахмедова Хасанова 

4. Искра Драганова Жекова 

5. Валентина Захариева Жекова 

6. Иваничка Добрева Русева 

 

ІІІ За доуточняване 

 
1. Кристина Иванова Иванова 

 

 

Преминаваме към девета точка от Дневния ред 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам петдесет и първото  
заседание на Общински съвет Попово. 

 

 Благодаря ви за участието ! 

 

 



 

28 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

     

 

 

 

 

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

 

                                           / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 

 

 

 

  

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

          / ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА / 

 

 

 

    

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

                         / ЗЕХРА  МУСТАФОВА / 

 

 
 

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 

                   / ХАСАН ХАСАН / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                            / Н. ЗДРАВКОВА / 


