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ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 26.11.2015 г. / четвъртък / в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ВТОРОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Радвам се да Ви приветствам в този състав и в тази зала с началото на мандата на
този Общински съвет на община Попово.
В залата присъстват 28 общински съветника. Имаме кворум, Общинският съвет може
да взема решения. Откривам ВТОРОТО заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Румен Русев, който е извън страната.
В залата присъстват кмета д-р Людмил Веселинов, зам. Кмета Емел Расимова,
секретаря на Общината Владимир Иванов, служители от общинска администрация.
Колеги, преди да пристъпим към работа по същество трябва да обявя за постъпили
заявления за образувани групи общински съветници. До този момент са постъпили 4
заявления – чета ги по постъпване по дати.
Първото заявление е от д-р Румен Русев – Протокол – Днес 11.11.2015г. ние
долуподписаните общински съветници избрани с листата на МК ЗАЕДНО за мандат 20152019 г. в ОбС Попово взехме следното РЕШЕНИЕ: Сформираме група на общински
съветници под наименованието „ЗАЕДНО“ За председател на групата беше избран д-р
Румен Стойчев Русев.
Второто заявление от Хасан Ахмет Хасан – ПРОТОКОЛ – Днес 16.11.2015 г. ние
долуподписаните общински съветници избрани с листите на ПП АБВ(Алтернатива за
българско възраждане) и ПП РЗС (Ред, Законност и Справеливост) за мандат 2015-2019 г. в
ОбС Попово взехме следното РЕШЕНИЕ: Сформираме група на общински съветници под
наименованието ОБЕДИНЕНИ ЗА ПОПОВО (ОП). За председател на групата избираме
Хасан Ахмет Хасан.
Третото заявление е от Мехмед Сюлейман Камбер. – Днес 17.11.2015 г., ние
долуподписаните общински съветници, избрани от листата на ПП ДПС )Движение за права
и свободи) за мандат 2015 – 2019 в ОбС Попово взехме следното РЕШЕНИЕ: Сформираме
група на общински съветници от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. За ръководител на
групата избираме Мехмед Сюлейман Камбер.
И четвъртото заявление е от д-р Евгений Павлов Георгиев – Днес 09.11.2015.
долуподписаните общински съветници избрани от ПП ГЕРБ на МИ 2015 в ОбС Попово се
събрахме и решихме да учредим група общински съветници на ПП ГЕРБ за мандат 20152019 г. Решено бе групата да се нарича: „Група съветници на ПП ГЕРБ“ За председател на
групата избрахме д-р Евгений Георгиев.

И така колеги вече имаме четири групи съветници. Както казах на предходната сесия
председателите на групите съветници са членове на председателския съвет, който ще се
провежда 7 дни преди началото на всяка сесия.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка относно:
Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Предлагам тя да влезе като точка 13 от Дневния ред:
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

27
0
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА .
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Попово.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.
3.Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово и
определяне конкретните размери на основните месечни работни заплати на кметовете
в Община Попово.
4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Попово.
5. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии –
собственост на Община Попово през 2016 година.
6. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост – “Летен
театър” – гр. Попово.
7. Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план – фаза окончателен
проект за обект „преносен газопровод „южен поток“ на територията на Република
България.
8. Освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на “МБАЛ – ПОПОВО“
ЕООД – д-р Янка Андреева Иванова и избор на временно изпълняващ длъжността
„Управител“ на дружеството.
9. Разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, анестезиология и
интензивно лечение в МБАЛ Попово ЕООД.
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10. Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област
Търговище.
11. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във
връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
12. Избор на заместник председатели на ОбС и състав на постоянните комисии
13. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

28
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред –
1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Колеги, тъй като комисиите още не са сформирани, ще ми позволите да прочета
проекта за решение и след това ще дам думата за въпроси.
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., Общинският
съвет

РЕШИ
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.
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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.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска
19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

19
0
9

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 3
4

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., Общинският
съвет

РЕШИ
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.
Преминаваме към работа по втора точка от Дневния ред.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г.
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г., в размер на 221.30 лв.
Имате ли въпроси? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 4
5

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г., в размер на 221.30 лв.
Преминаваме към работа по трета точка от Дневния ред.
3.Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово и
определяне конкретните размери на основните месечни работни заплати на кметовете
в Община Попово.
Преди да зачета проекта за решение давам думата на д-р Веселинов да направи
разяснение по тази точка.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Господин Председател, дами и господа общински съветници,
На следващото заседание на ОбС ще бъде внесена докладна записка от моя страна по
отношение структурата на общинската администрация в численост 111 човека, които са в
делегирани държавни дейности. Ние за тях имаме гласувана държавна субсидия
приблизително от 900 хиляди лева. Тя се запазва с редукция за следващия отчетен период за
2016 с три хиляди лева по-малко. Истината е, че последните няколко години от милион и
двеста тази субсидия намаля приблизително с триста хиляди и сега сме на 900 000 лева за
издръжка на тази част от администрацията. Това, което в момента държите като докладна
записка не е структура, която трябва да гласувате, това е старата структура, която стария
ОбС е гласувал, но тъй като новите избрани кметове в кметства и новите избрани кметове в
населени места с над 100 жители трябва да получат заплатите си за ноември и декември.
Затова внасям промяната по отношение кметствата в кметски наместничества и промяната в
заплатите на новоизбраните кметове на базата на старата гласувана структура на стария
гласуван от предишния общински съвет размер на трудово възнаграждение. Затова не е
необходимо да правим корекция на съществуващия бюджет, който е в сила за 2015 г. до
края на годината, а само да прегласуваме заплатите на тези населени места, където има
промени. Освен това, тъй като много бързо МФ поиска справка с промяна на нормативната
уредба колко са станали наместничествата, за да може по-нататък и те да си правят сметка
за държавните функции на субсидията, която ни привеждат ние се принудихме от
тактическа гледна точка да посочим наместничества и Иванча и Манастирца, за да можем
евентуално да си осигурим по-голям финансов ресурс държавна субсидия за новите
наместничества, независимо, че жителите, които живеят там са малко. Това е на Вашето
внимание сега. Както казах на следващата сесия ще бъде внесена за разглеждане новата
структура, която ще влезне през 2016 и с новия бюджет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Ще зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл.8,
ал.2 от Постановление № 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетни организации и
дейности, , Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 10.11.2015г., промяна в структурата и числеността на
общинска администрация - гр. Попово в частта кметства и кметски наместничества,
съгласно Приложение № 1;
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2.Определя, считано от 10.11.2015г., конкретните размери на основните месечни
работни заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 2.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Питайте ако нещо не е ясно. Няма
въпроси.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл.8,
ал.2 от Постановление № 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетни организации и
дейности, , Общинският съвет

РЕШИ
1.Удобрява, считано от 10.11.2015г., промяна в структурата и числеността на
общинска администрация - гр. Попово в частта кметства и кметски наместничества,
съгласно Приложение № 1;
2.Определя, считано от 10.11.2015г., конкретните размери на основните месечни
работни заплати на кметовете в Община Попово, съгласно Приложение № 2.
Преминаваме към работа по четвърта точка от Дневния ред.
4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Попово.
Наредбата Ви е раздадена в електронен вид на диск. Надявам се, че всеки се е
запознал с нея. Има и мотиви към нея, така че позволете ми да прочета само самия проект за
решение.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 75 - 79
от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл.
28 от Закона за нормативните актове , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет - Попово отменя Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Попово, приета с Решение № 268 по Протокол № 35/13.07.2006 г..
2. Общински съвет Попово приема нова Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Попово, съгласно Приложение № 1.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма въпроси.
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Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, чл. 75 - 79
от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл.
28 от Закона за нормативните актове , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет - Попово отменя Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Попово, приета с Решение № 268 по Протокол № 35/13.07.2006 г..
2. Общински съвет Попово приема нова Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Попово, съгласно Приложение № 1.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии –
собственост на Община Попово през 2016 година.
Проекта за решение по тази точка гласи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 7, ал. 2 и ал. 4
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015г. , Общинският
съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските
горски територии през 2016 г. в размер на 2980 м3 стояща дървесина.
2. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото
решение.
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Никола Джамбазов – общински съветник
Далеч съм от мисълта, че годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от
общински горски територии за 2016 г. се изчерпва с изречението – размер на ползване 2980
куб. м. стояща дървесина. По силата на Наредбата, на която сте се основали ние общинските
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съветници трябва да одобрим с наше решение този годишен план за 2016 г. Така, че въпроса
ми е защо на общинските съветници след като трябва да одобрим не беше ни представен
целия план.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
По участъци, по парцели, по различни дървесни видове – това ли искате ?
Никола Джамбазов – общински съветник
Ами да, той плана е не повече от 5 страници. Отгоре започва с обща кубатура за
стояща и лежаща дървесина. Защото доколкото си спомням за 2015 г. 10 000 куб. м.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
През 2015 г. са одобрени от ОбС 2540 куб. м.
Никола Джамбазов – общински съветник
И после през май месец имаме решение, с което одобряваме лесоустройствената
програма.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Всички до сега добити от началото на лесоустройствения план от началото на 2011 г.
до сега са около 10 000 куб. м. стояща дървесина. Това е всичко, което е добито от 2011 г.
насам.
Кристина Стефанова – юрисконсулт при община Попово
На г-н Тошков на въпроса искам да кажа, че това е едно прогнозно количество тъй
като нямаме утвърдена лесоустройствена програма. Това е прогнозно, което тепърва ще
бъде увеличавано и заради това куб. метри стояща дървесина са в този размер, който е
представен. Лесоустройствената програма се утвърждава на по-високо ниво и поради това
куб. метри дървесина са в такъв размер, в какъвто са Ви представени.
Никола Джамбазов – общински съветник
Следващия ми въпрос – ние през 2015 г. поради неспособността да управляваме тези
територии ги дадохме на горско стопанство Черни лом да ги управлява. Тези територии са
ресурс, от които общината печели при добро управление. Начина на реализиране на печалби
на общината е чрез провеждане на процедури за усвояване на дървесина при одобрен
годишен план като в момента това правим –одобряваме годишния план. Това е на основание
на този чл. 7 ал. 4 от Наредбата, която сте цитирали. Има срокове за одобрение на този
годишен план до 31 октомври трябва да се одобри и до 15 трябва да се публикува. Това
основателна причина ли е да бъдат атакувани тези процедури и да не бъдат осъществени
затова, че сме пропуснали тези срокове.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Това са процедури, които са атакувани на Държавното лесничейство, не са атакувани
от проведени процедури на Общината. Цялата методика по прилагане на Закона в
дърводобива се упражнява и носи отговорност Държавното лесничейство. Те са атакувани
не само там, това е преднамерена атака 4 години назад, когато ние обявявахме процедури,
тези процедури се оспорваха и при нас и аз бях принуден да се откажа, защото няколко
човека или да не кажа, един специално обжалваше винаги, когато той не печелеше. Сега
същия човек обжалва процедурите на Горското и общината както тогава, така и сега губим,
защото не постъпват приходи от тези процедури. Тези въпроси с дърводобива нито са моята
сила, нито са в моята компетентност за да говоря дали правилно ги обжалва или не.
Никола Джамбазов – общински съветник
Разбирам г-н Кмете, но все пак тази годишна програма е входирана в общината на 30
октомври, а срока е до 31 октомври.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
При условие, че това е такъв преходен период, в който нямаше конституиран ОбС,
това едва ли е някакво основание да бъде атакуван търга за добив на дървесина.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз също не съм специалист по дърводобива, но прочетох Закона за горите и
Наредбата, която е с много дълго наименование за реда и начина, по който се извършва
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сечта и добива в горските територии. Щях да задам въпроса дали има горско стопански
план. Разбрах, че няма. В проекта, който е представен от Държавното горско стопанство се
иска да се одобри план – извлечение, а план извлечение може да бъде изпълнен след като е
влязъл в сила дългосрочен 10 годишен лесоустройствен план. И това, което се предлага за
гласуване според мен е незаконосъобразно.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Други въпроси и мнения по тази точка има ли ? Не виждам. Няма направени
конкретни предложения. Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
5
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 7, ал. 2 и ал. 4
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015г. , Общинският
съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските
горски територии през 2016 г. в размер на 2980 м3 стояща дървесина.
2. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото
решение.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост – “Летен
театър” – гр. Попово.
Колеги отново ще ми позволите за прочета проекта за решение, след което ще го
обсъдим.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т.1, чл. 59, чл. 62, чл. 64 от
Закона за концесиите във връзка със чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона
за концесиите, Решение № 651 по Протокол № 50/30.07.2015 г. на ОбС - Попово,
протокол от 06.10.2015 г. на комисията назначена със Заповед № З-15-789/31.07.2015 г. на
кмета на общината, Общинският съвет

РЕШИ
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1.

Определя за концесионер на обект „Летен театър” - публична общинска
собственост, с АОС № 1910/24.04.2015 г., представляващ поземлен имот с ид. №
57649.503.1450 по кадастралната карта на гр. Попово, с площ 4 956 кв. м. ведно с
двуетажна сграда – сцена с ид. № 57649.503.1450.1 със застроена площ 179 кв. м.,
едноетажна сграда с ид. № 57649.503.1450.2 с площ 106 кв. м. и едноетажна
сграда с ид. № 57649.503.1450.4 с площ 33 кв. м., участника „Грация” ЕООД с
ЕИК 116584084, седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. „Бели Лом ” №
35А, представлявано от Иван Ангелов Христов.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура определя
задълженията на концесионера, както следва:
2.1
Годишна концесионна вноска – 600 лв. без ДДС.
2.2
Еднократно концесионно плащане – 1 000 лв. без ДДС.
2.3
Инвестиции в обекта на концесията – 196 000 лв., от които 76 000 лв. през
първата година, а именно:
- сцена алуминиева конструкция с покрив – 20 000 лв.;
- ефективно осветление сценично и интериорно – 20 000 лв.;
- ремонт на сградите и съоръженията – 12 000 лв;
- концертно озвучителна апаратура – 16 000 лв.;
- техника и оборудване на звукозаписни студиа – 8 000 лв.;
и още 120 000 лв. до края на срока на концесията, както следва:
- ремонт на сгради и съоръжения – 30 000 лв.
- подмяна на седалки – 10 000 лв.
- кино оборудване / кино машина и екран/ - 80 000 лв.
2.4. Гаранцията за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция за
участие от 1000 лв., която се трансформира в парична гаранция за изпълнение.
2.5. Срокът на концесията е 20 години.
3. Определя срок за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от
ЗК - 30 дни считано от деня на влизането в сила на настоящото решение.
4. Определя Кмета на Общината за орган, който да :
4.1. Сключи концесионният договор с участника определен за концесионер по т. 1
„Грация” ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор с изключение на
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
5.
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му и при
условията, определени в него.
6. 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.

Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Както в началото обявихте г-н Предеседател няма сформирани комисии и ние не сме
запознати с тръжната документация. Вярно е, че в докладната е посочено, че материалите по
тази процедура са на разположение при секретаря на ОбС. Моя колега Евгени Иванов ходи
два пъти и се оказа, че жената, която трябвало да предаде материалите е в отпуск и поради
това аз ще Ви помоля да отменим гласуването днес на тази точка, да я оставим за следващия
път, когато ще се запознаем с подробностите. Най-вече мен ме интересува проекто-договора
концесионния, защото преди малко приеха колегите отчет за изпълнение на бюджета за
2014 г. И на мен ми направи там впечатление, че имаме просрочени вземания от концесии
17224 лева. И по договори за приватизация 76 000 лева. Ето защо аз бих искал да видя
проекто договора, който ще бъде сключен за да видим какви санкции има предвидени за
концесионера, когато не изпълнява задълженията си. Друг е въпроса, че задълженията му не
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са кой знае колко големи. Повечето предвидени инвестиции са всъщност са движими вещи,
които едва ли ще останат собственост на общината, след приключване на концесионния
договор, а може би в договора пише нещо подобно. Поради това бих искал да се запознаем с
него. Моето предложение е процедурно. След като се запознаем да го гласуваме следващ
път на сесия на ОбС.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Г-н Кьосев не бихте ли задали конкретен въпрос. Ето едното Ви питане е, какво би
станало ако не плати и може да Ви отговорим в момента. В момента Летния театър няма
стопанин и не мисля, че това е предпоставка да го отлагаме. Задайте си въпросите и ще се
помъчим да Ви отговорим.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Напълно споделям, че някой трябва да го стопанисва.
Красимира Славева – общинска администрация
Първо искам да кажа, че тръжната документация беше предоставена тогава, когато
беше открита процедурата преди да се проведе самата процедура. Просто в момента е
пропуск на колежката, че сега излезе в отпуск. Но малко по-късно аз го качих на компютъра
на колежката от ОбС . Проекто договора е един стандартен договор и фактически, ние за да
го сключим Вие трябва да утвърдите това, което сме Ви предложили днес, а именно
задълженията на концесионера, концесионната вноска и т. н . В договор се предвижда както
виждате гаранция за изпълнение е еднократната концесионна вноска за участие в
процедурата, която се превръща в гаранция за изпълнение. Неизпълнението на годишните
инвестиции се наказва с 10 % освен че искаме да се изпълни, но неизпълнението в срок се
наказва с 10 % върху стойността на неизпълнените инвестиции и т. н. Това е един
стандартен договор, просто трябва да сложим сега тези условия, които предлага
концесионера, а те са по-високи от тези, които ние сме изисквали със самото решение за
откриване на процедурата.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
В-н Кьосев в момента се получава така, че предишния ОбС е одобрил договора, той е
предложен за обсъждане от ОбС, чисто технологично се получава така, че предишния ОбС е
обявил, а ние одобряваме окончателния и това, че Вие не сте успели да се запознаете е
пропуск на администрацията, но си мисля, че от гледна точка на стопанисването не бива да
го отлагаме във времето. Ако имате други въпроси, моля Ви задайте ги за да бъдем напълно
наясно с всичко.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз благодаря за разяснението, но все пак държа на искането си, нека да го подложим
на гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Длъжен съм да го подложа на гласуване. Колеги, който е съгласен да се
отложи гласуването по тази точка и да се вкара на следващата сесия, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

8
12
6

Губят ни се два гласа. Има ли някой който не е гласувал. В момента в залата сме 28. Добре
подлагам го на прегласуване предложението на г-н Кьосев.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

8
16
4
12

Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване окончателния вариант на решението, който Ви прочетох
преди малко.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска
19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ПРОТИВ
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРОТИВ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

21
4
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т.1, чл. 59, чл. 62, чл. 64 от
Закона за концесиите във връзка със чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона
за концесиите, Решение № 651 по Протокол № 50/30.07.2015 г. на ОбС - Попово,
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протокол от 06.10.2015 г. на комисията назначена със Заповед № З-15-789/31.07.2015 г. на
кмета на общината, Общинският съвет

РЕШИ
1.

Определя за концесионер на обект „Летен театър” - публична общинска
собственост, с АОС № 1910/24.04.2015 г., представляващ поземлен имот с ид. №
57649.503.1450 по кадастралната карта на гр. Попово, с площ 4 956 кв. м. ведно с
двуетажна сграда – сцена с ид. № 57649.503.1450.1 със застроена площ 179 кв. м.,
едноетажна сграда с ид. № 57649.503.1450.2 с площ 106 кв. м. и едноетажна
сграда с ид. № 57649.503.1450.4 с площ 33 кв. м., участника „Грация” ЕООД с
ЕИК 116584084, седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. „Бели Лом ” №
35А, представлявано от Иван Ангелов Христов.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура определя
задълженията на концесионера, както следва:
2.1
Годишна концесионна вноска – 600 лв. без ДДС.
2.2
Еднократно концесионно плащане – 1 000 лв. без ДДС.
2.3
Инвестиции в обекта на концесията – 196 000 лв., от които 76 000 лв. през
първата година, а именно:
- сцена алуминиева конструкция с покрив – 20 000 лв.;
- ефективно осветление сценично и интериорно – 20 000 лв.;
- ремонт на сградите и съоръженията – 12 000 лв;
- концертно озвучителна апаратура – 16 000 лв.;
- техника и оборудване на звукозаписни студиа – 8 000 лв.;
и още 120 000 лв. до края на срока на концесията, както следва:
- ремонт на сгради и съоръжения – 30 000 лв.
- подмяна на седалки – 10 000 лв.
- кино оборудване / кино машина и екран/ - 80 000 лв.
2.4. Гаранцията за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция за
участие от 1000 лв., която се трансформира в парична гаранция за изпълнение.
2.5. Срокът на концесията е 20 години.
3. Определя срок за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от
ЗК - 30 дни считано от деня на влизането в сила на настоящото решение.
4. Определя Кмета на Общината за орган, който да :
4.1. Сключи концесионният договор с участника определен за концесионер по т. 1
„Грация” ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор с изключение на
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
5.
Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му и при
условията, определени в него.
6. 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 работа по седма точка от Дневния ред.
7. Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план – фаза окончателен
проект за обект „преносен газопровод „южен поток“ на територията на Република
България.
Позволете ми да зачета проекта за решение.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 52 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, във връзка с чл. 129, ал .3 (ред.,ДВ, бр.103/2005г. - преди ноември 2012г.)
от ЗУТ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово съгласува Подробен устройствен план –
Парцеларен план – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод „Южен поток“
на територията на Република България“ без забележки.
 Проектът за ПУП- парцеларен план, обхващащ линейната част, технологичните
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура за територията на
община Попово е изложен за разглеждане в стая 305, етаж.ІІІ в сградата на общината.
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. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска
19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

15

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 52 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията, във връзка с чл. 129, ал .3 (ред.,ДВ, бр.103/2005г. - преди ноември 2012г.)
от ЗУТ , Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово съгласува Подробен устройствен план –
Парцеларен план – фаза окончателен проект за обект „Преносен газопровод „Южен поток“
на територията на Република България“ без забележки.
 Проектът за ПУП- парцеларен план, обхващащ линейната част, технологичните
площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура за територията на
община Попово е изложен за разглеждане в стая 305, етаж.ІІІ в сградата на общината.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на “МБАЛ – ПОПОВО“
ЕООД – д-р Янка Андреева Иванова и избор на временно изпълняващ длъжността
„Управител“ на дружеството.
Зачитам Ви проекта за решение по докладната записка.
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1, 3 и 4 и чл.63, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон във
връзка с чл. 16, ал. 3 и § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управление на лечебните заведения и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и
реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел , Общинският съвет

РЕШИ
1.

Освобождава от длъжност и отговорност д-р Янка Андреева Иванова - „Управител‘‘
на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД , считано от 26.11.2015 г. по взаимно съгласие съгласно
Раздел VI, т. 6.1.1 от Договора за възлагане управлението на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД гр. Попово,
като възлага кмета на Община Попово - д-р Людмил Димитров Веселинов да издаде
заповед за прекратяване на договора за управление.
2. Определя д-р Румен Стойчев Русев за временно изпълняващ длъжността „Управител‘‘
на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител,
считано от 26.11.2015 г..
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3. Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД, в
размер на 280 /двеста и осемдесет/ на сто от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец съгласно чл. 16,
ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г., издадена от Министър на здравеопазването.
4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за възлагане управлението на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛПОПОВО‘‘ ЕООД с временно изпълняващия длъжността „Управител‘‘ – д-р Румен
Стойчев Русев.
Имате думата за въпроси.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз просто имам един въпрос. Уведомен ли е д-р Русев и поискано ли е неговото
съгласие за Управител на МБАЛ?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Д-р Русев е в Бразилия и поради това не може днес да присъства. Уведомен е.
Говорено е с него. Въпроса е, че трябва някой тази болница да я управлява. До края на
месеца Румен Русев се връща, а по-нататък с обявяване на конкурс ще бъде избран и по
наредбата Управител на МБАЛ. Сега се касае за временно изпълняващ длъжността.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване на предложеното решение.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска
19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1, 3 и 4 и чл.63, ал. 1 и
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон във
връзка с чл. 16, ал. 3 и § 1а от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от
26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управление на лечебните заведения и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и
реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел , Общинският съвет

РЕШИ
1.

Освобождава от длъжност и отговорност д-р Янка Андреева Иванова - „Управител‘‘
на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД , считано от 26.11.2015 г. по взаимно съгласие съгласно
Раздел VI, т. 6.1.1 от Договора за възлагане управлението на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД гр. Попово,
като възлага кмета на Община Попово - д-р Людмил Димитров Веселинов да издаде
заповед за прекратяване на договора за управление.
2. Определя д-р Румен Стойчев Русев за временно изпълняващ длъжността „Управител‘‘
на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД до провеждане на конкурс и назначаване на управител,
считано от 26.11.2015 г..
3. Определя месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ-ПОПОВО‘‘ ЕООД, в
размер на 280 /двеста и осемдесет/ на сто от отчетната средна месечна брутна работна
заплата в заведението, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец съгласно чл. 16,
ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г., издадена от Министър на здравеопазването.
4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за възлагане управлението на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛПОПОВО‘‘ ЕООД с временно изпълняващия длъжността „Управител‘‘ – д-р Румен
Стойчев Русев.

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, анестезиология и
интензивно лечение в МБАЛ Попово ЕООД.
Сега ще ми позволите да прочета решението, след което ще дам думата за обсъждане.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-51 от Закона за
лечебните заведения, Общинският съвет
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РЕШИ
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 към
“МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД.
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.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Предоставената докладна записка е повторение на същата от преди 8 месеца, когато
също се разисква предложението за разкриване на посочените отделения към МБАЛ Попово
като се използва материалната база, апаратурата и персонала на болница П АПУРОВ
гр.
Търговище. Тогавашния общински съвет не даде съгласие поради факта, че болница
ПАПУРОВ беше закрита и бе отнет лиценза и за работа по нареждане на министър Москов,
поради системни злоупотреби и нарушения на Националния рамков договор. Сега с
популистки фрази като дословно чета – „осигуряване на качествена и достъпна медицинска
помощ на населението, задоволяване на очакванията на обществеността е необходимо
разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, анестезиология и
интензивно лечение в МБАЛ Попово, като по този начин ще се осъществява и по-качествен
контрол на медицинската, финансово-счетоводната и административна дейност на
лечебното заведение. Което ще рече, че отново се иска съгласие на ОбС разкриване на
болница на горепосочените отделения, но те няма да са на територията на болницата в
Попово, а отново ще се разкрие болница ПАПУРОВ като ще използват лиценза и булстата
на болницата в Попово. Вчера на разширен медицински съвет работещите в МБАЛ Попово
изразиха своето несъгласие и излязоха с докладна записка – протестна Декларация, която си
позволих да предложа на всички Вас. Предполагам, че сте я прочели, но понеже това касае
всички жители бих искала да я прочета и тук:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Работещите в „МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД изразяват категорично несъгласие за
разкриване на Хирургично отделение като изнесена структура на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
на територията на гр. Търговище с кадрите и материалните ресурси на СБХЛ „Папуров“.
Хирургично отделение единствено би имало смисъл и реална полза за населението от двете
общини Попово и Опака, ако съществува в гр. Попово.
Безспорна е необходимостта от разкриване на ХО към „МБАЛ- Попово“ ЕООД с цел
локализиране на медицинската хирургична помощ, нейната достъпност, подпомагане и
улесняване на населението с оглед да не пътува на 37- 40 км до гр. Търговище.
С разкриване ХО на територията на гр. Търговище ще възникнат множество
проблеми за „МБАЛ – Попово“ ЕООД от юридическо, финансово и организационно
естество.
Работещите в „МБАЛ – Попово“ ЕООД са изключително обезпокоени и настояват да
не се допуска разкриване на изнесена структура на ХО в гр. Търговище, което ще затрудни
контрола на медицинската, финансовата и административната дейност на „МБЕЛ – Попово“
ЕООД и ще обрече работещите на необоснован риск и несигурност.
До сега сме работили честно, почтено и достойно! Не желаем да се накърнява
доброто име, с което се ползва „МБАЛ- Попово“ ЕООД в своята 120 годишна история и
повече от всякога е необходимо да я опазим и съхраним.
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И от там нататък следват подписите с ЕГН на работещите в МБАЛ, които са били на
работа вчера и тази сутрин.
Уважаеми колеги, призовавам Ви да размислите добре какви са ползите и какви са
загубите от разкриване на тези отделения не на територията на болница Попово, а на
територията на Търговище. Всъщност Вие ще дадете гласа си да се поднови работата на
болница „ПАПУРОВ“, на която беше отнет лиценза и правото за работа от министър
Москов. Помислете добре и дайте гласа си. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Колева, мога ли да считам, че тази Декларация е мнението на групата на ГЕРБ
или ваше лично мнение.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Това е Декларация на работещите в МБАЛ Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, виждате че мненията са разнопосочни. По време на предизборната кампания,
която беше мисля си, че хората които бяха кандидати за общински съветници или за
кметове говореха нещо различно от това, което излиза в момента. И може би е хубаво да
уточним коя е точно позицията, която е на отделните групи, най-вече на ГЕРБ и каква е
позицията на болницата, каква е позицията на гражданите. Защото бяхме обвинявани по
време на предизборната кампания ще си позволя да го кажа, че едва ли не предния
общински съвет със своето гласуване, което не одобри тогава разкриването на това
хирургично отделение ние сме спънали болницата и сме направили така, че към момента
това да е някаква предпоставка болница Попово въобще да не съществува след нова година
във връзка с изменените изисквания, които има и т. н. и си мисля, че това е добре
обществеността да го знае кой как е гласувал и кой на какво мнение към момента и тогава е
бил. Хубаво е да се изяснят позициите, за да е ясно, че групата на ЗАЕДНО искахме още
тогава да бъде разкрити в болницата това хирургично отделение и това в момента е някаква
предпоставка знаете с тези промени, които има в изискванията на МЗ е предпоставка ние да
не успеем да сключим договори по клинични пътеки за следващата година и въобще
болницата да съществува трудно след нова година.
Чухме едно мнение. Давам думата на други желаещи.
Никола Джамбазов – общински съветник
Докладната записка като цяло е добра, имаме добри намерения за разкриване на
такава структура към нашата болница, но мен ме притеснява тази докладна записка – тук е
цитирано гр. Търговище ул. „Пирин“ № 16. Все пак това е адрес, а тук има ли представител,
собственик на този адрес, упълномощен представител ? Как така ще разкриваме на
определен адрес в страната без да знаем неговото мнение.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз също бих искал да направя едно предложение за допълнение в докладната записка
в частта решение точка 1 и т. 2 относно адреса на МБАЛ – Попово, записано е гр. Попово –
кв. Запад – предлагам да се допише „ сградата на бивша общинска болница“ , защото така се
води адреса в Търговския регистър.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз искам да получа отговор на следния въпрос – разкриването на тези отделения към
болницата в гр. Попово съобразени ли са с новата Здравна карта на област Търговище, каква
материална база ще се ползва и то ще струва ли средства на Община Попово, които да бъдат
заложени в следващия бюджет, защото за да се разкрият тези отделения трябва да има
оборудване, на всички е ясно това нещо. Искам да получа отговор на тези въпроси.
И една забележка към Вас г-н Председател, Вие се опитвате да манипулирате
обществеността с Вашия коментар, който направихте. Да всички политически партии,
когато в пред изборната си кампания водеха искаха да се разкрие поповската болница, да се
разшири нейната дейност, но сега Вие така направихте коментара, че едва ли не хората,
които няма да гласуват за тази докладна записка са против разкриване отделенията в
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Поповската болница. А тук същността е съвсем друга. Аз съм извън тази материя, но това
което чух от д-р Ганка Колева значи нещата стоят за съвсем други въпроси. И най-вече с
отнемане лиценза на болница ПАПУРОВ. Аз знам как е отнет и за какво. Това не е място за
коментар тук, така че дайте помислете добре наистина ние Поповската болница ли ще
възраждаме или ще възраждаме болница ПАПУРОВ. Това помислете колеги общински
съветници. Завърших.
Димитър Кънев Димитров – общински съветник
Правя предложение в проекта за решение да отпадне гр. Търговище ул. „Пирин“ №
16, тъй като не ни става ясно какво има там на „Пирин4 № 16 и да бъде разкрито
хирургическо отделение към МБАЛ Попово с адрес гр. Попово кв. Запад. И двете точки да
отпадне гр. Търговище ул. „Пирин“ № 16, но сме ЗА откриване на хирургическо отделение.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници,
Дойдохме си на думата. Не г-н Гецов е манипулация това. Аз отсъствах на предната
сесия, бях извън страната, когато се гласува разнопосочно и аз разбирам всички тези
опасения да не се открие именно поради този притеснителен факт, че адреса е посочен в
Търговище. Въпреки, че не виждам нищо лошо и като кмет, пък и Вие като съветници
предполагам ще звучи илюзиално гордо в Търговище на един адрес, който е адреса на
болница до сега „ПАПУРОВ“, която е заличена да виси табела не болница „ПАПУРОВ“ , а
Общинска болница Попово – филиал. И не знам какво притеснително има в това в
Търговище да има общинска болница Попово с филиал. Тогава за което стана въпрос, че
кмета отсъствал и неговото поведение или реакция била против тази докладна, въпреки, че
аз самият я внесох.
Д-р Колева е тук, направихме среща с ръководството на болницата в зала 205 и
разисквахме този проблем за разкриването на хирургическо отделение, на интензивно, на
ортопедично и т. н. Нещо повече, говорихме и по-късно за разкриване и на отделение за
рехабилитация тъй като към този екип е привлечен и мисля доцент Василев, ако не греша.
Ортопед, който работи отдавна и прави изкуствени стави, като че ли в североизточна
България той е единствен и е един от добрите. Тогава и д-р Колева беше ЗА, въпреки тези
притеснения, ръководството на болницата, финансисти лекари по отделения изразиха с
това, че болницата привличайки това хирургично отделение ще има разлика в заплатите. Да,
има разлика в заплатите, но това хирургическо отделение и болницата ПАПУРОВ си
привличаше този финансов ресурс от здравната каса. Аз не съм съдия, не съм следовател, не
съм прокурор, не знам какви са били нарушенията. Г-н Гецов може би е работил по
разследване на този случай като бивш директор на Регионалната полиция и има основания
да говори за това. Ние говорим за лиценз, че общинска болница Попово има и трябва да
открием тези хирургически и другите отделения съпътстващи хирургическите манипулации
отделения. И за да ги открием ние трябва да посочим по Наредбата до колкото знам на РЗИ
условия, които да отговарят. Тогава наистина участвайки в предизборната кампания от БСП
слушах, че ще се докарат вносни лекари, от чужбина, че ще се работи по стабилизиране на
общинската болница, чух също и за себе си, че повтарям се, че съм бил против тази
докладна. И напротив, агитацията на ГЕРБ сложете си ръка на сърцето беше, че кмета е
против и Вие ще работите ПП ГЕРБ за болницата, за разкриване на отделението. Сега дали е
било спекулация политическа или не, отговора си е Ваш.
Моята позиция винаги е била да разширим дейността на Поповската болница първо
по най-важната причина – д-р Колева знае. Изправи се министър Москов и каза – аз искам
да има комплексност в болницата. Какво значи тази комплексност – когато един пациент
влезе, той трябва да може да ползва всички услуги без АГО услугите, които не са
задължителни. Или трябва да ползваме хирургия. Ние имаме ли го, нямаме го. Как вървят
нещата в общинската болница много добре знаем. Един лекар да напусне пада цяло
отделение. И постоянно в ръководството на общинската болница, която би трябвало да се
издържа по клинични пътеки и да си заработи заплатите и издръжката постоянно има едно
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напрежение, че аз ако напусна или не ме удовлетворите, аз ще напусна, ще отида на друго
място – въпреки че лекарите да си признаем работят и на други места – нискозаплатени са в
нашата болница и това може би създава напрежение, че в хирургично отделение ще вземат
по-големи заплати, други ще имат по-малки – цитирам мнението на д-р Василева,
неврологично отделение. Питам, ние ако решим без този адрес в Търговище да разкрием
отделението имаме ли готовност да покажем подготвени сгради, подготвени легла,
подготвени хирургически зали, апаратура, техника, това имаме ли го? И най важното имаме
ли кадровия потенциал, лекари, среден медицински персонал, които да обслужват тези
отделения. Нямаме го. Това е дар ей така от горе, че някой ни дава тази възможност да се
възползваме. Нещо повече – догодина лека полека трябва да се открие и ортопедичното
отделение тук и тук да се правят операциите, поне такива са уверенията. Но ортопедичното
заедно с отделение за рехабилитация. Хайде да тръгнем малко по-смело в нещата да не се
свиваме и капсуловаме и предопределяме бъдещето на поповската болница. Съжалявам, че
трябва да Ви го кажа, но то върви към закриване. Поповската болница е дадена на частен
съдебен изпълнител заради дългове. И то по капиталовата програма, което не съм подписал
аз над милион и половина. Утре идвайки частния съдебен изпълнител с какво можем да го
спрем, ако не мотивираме хората и не тръгнем да работим и да привличаме и да докарваме
средства от Здравната каса. И понеже стана въпрос за Здравната каса ние сега и да си
говорим и потърсим политическо решение някъде февруари, март, април да ни бъде открито
през Министерството дадено разрешение какво от това. Здравната каса си има свой бюджет
и за следващата година няма да ни дадат една стотинка. Пък ние да работим по клинични
пътеки и да си оперираме за сметка на болницата. Това ще стане. И още нещо – с
гласуването, което направи предния ОбС докара нещата така, че областната Здравна карта
вече е факт – тя е приета. И Областната здравна карта не показа легла за хирургическо
отделение в Попово и основния отговор беше – да Вие говорите в някакво бъдеще, че ще
бъде разкрито, че ще кандидатствате, но още не е факт. В този ден на двете комисии
миналата седмица в Търговище именно това се изтъкна и нашия представител на Община
Попово, на община Опака подписаха с особено мнение. Но там си имат мнозинство чрез
държавните структури и Здравната карта е приета и то е приета без тези легла, които ние
искаме евентуално от тук нататък след разрешение да имаме за хирургическа дейност. Ето
още една грешка, която във времето допуснахме и предупределихме по-нататък
невъзможността и може би мотив МЗ да ни откаже разкриването на тази хирургическа
практика и отделения на територията на Попово. Така че, имайки предвид всичките тези
неща Ви казвам – дълбоко уважавам труда на хората в Болницата, разбира се с някои
резерви по отношение отношението към пациентите, но това го решава Общинския съвет, а
не МБАЛ, защото ОбС и Вие сте хората, които ще решите ще има ли по-нататък общинско
здравеопазване или ще оставим на частния съдебен изпълнител да разпродаде активите на
Болницата. Лекари в България се търсят постоянно, лекарите и средния медицински
персонал ще си намерят работа. Но хората няма да намерят къде да отидат. И ако ОбС е
решил да закрие болницата, моля гласувайте и мен ме оттървете от ангажиментите да Ви
внасям през сесия, през две промяна на бюджета и гласуване на бюджетни средства, които
ние даваме от бюджета на общината на болницата за заплати, за издръжка, за осигуровки и
т. н. Искате ли да извадим колко пари излизат от бюджета на общината за болницата, трябва
ли? Трябва. Аз съм ЗА това, но трябва ли да се направят две-три улици, трябва, а може ли с
тези пари да направим улици, можем, но защо да имаме улици пък да нямаме болница?
Затова съм за парите да отидат с Ваше позволение в болницата. Но като ще я има тази
болница нека да я има, нека да привличаме кадри, нека да разширим дейността и по-нататък
да не говорим, че нищо ОбС и кмета не правят за болницата.
Средства дали ще има за болницата, особено за капиталовата програма. Средствата
ще кажете Вие при внасянето на новата бюджетна рамка. Между другото такава бюджетна
рамка ще бъде обсъждана в понеделник, аз предполагам, че г-н Председателя ще Ви покани
на това обсъждане, а после вие пак ще решавате дали ще гласувате или не. Това е моето
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становище. Внесъл съм докладната записка поради тези причини, факти и мотиви, които Ви
изложих. Вие сте хората, които гласувате докладната записка на кмета или я отхвърляте.
Решението е Ваше.
Д-р Румяна Йорданова – представител на колектива на МБАЛ Попово
Аз моля за вниманието Ви, ако ми разрешите да кажа няколко думи. Аз бях вчера на
това разширено заседание. Трябваше да дойдат още колеги, но всички явно са на работа. А
аз днес не съм на кабинет, не съм и дежурна затова мога да дойда и да отделя това време.
Бих искала да бъде чуто мнението на хората, които се бяхме събрали вчера преди да
започнете да дискутирате по това какво решение да вземете.
Работя като педиатър в града от 1982 година. Времената са такива каквито са и
всички ги знаем, но в момента се решава дали да оцелее здравеопазването на територията на
гр. Попово. Когато през лятото в болницата се разнесе слух, защото официално никой нищо
не ни е казал, че ще бъде разкрито хирургично отделение в града беше много добре за
всички. Всички на първо четене го приеха за много добре. Но след това се разбра всъщност
и това, което днес се предлага, че мястото на дейност на това отделение няма да бъде на
територията на болницата и веднага възникнаха множество въпроси и веднага мнението се
промени на всички. Хората в болницата работещите, които все пак имат повече представа
една здравна в случая хирургична помощ са на мнение, че това не е целесъобразно
предложението, което има за това че, да споменават се в този документ с двете точки, че ще
бъдат разкрити отделения на два адреса, но г-н кмета току що каза, че няма достатъчно
добро оборудване с апаратура, с легла с персонал за разкриване дейност на място. И всички
сме с впечатлението, че ще се разкрие филиала само на територията на град Търговище,
което вече идва да си зададем въпросите каква полза би имало поповското население от
това. Хората отново ще пътуват до Търговище. Тази болница поне във вида в който я
затвориха не работеше по спешност. Те нямат нощен екип, нямат събота и неделя, не им е
регламентирано да оперират и да посрещат пациенти. Нашите болни, които имат нужда в
това време да бъдат обслужени, ако ги заведем в Търговищката областна болница хората
имат право да ги върнат и да кажат, че ние си имаме отделение нали, наше си отделение при
това, което си е и на пет крачки от тях. Това е едното.
Другото е, че болницата по принцип има лимит за месеца. В момента той е от 80 до
100 хиляди с трите разкрити отделения. Случва се тези 80-90 хиляди да бъдат изпълнени
още на 26-то число. Има такъв случай. Да речем на 27 и се казва няма да приемаме повече и
го правим. Освен по спешност, по спешност не е забранено, но това е малко. Има опасност,
така разсъждават хората в болницата още някъде към 15 число, този лимит сигурно ще бъде
разширен, аз не съм икономист, навлизам в опасни за мен води ,не съм компетентна, но това
е което възниква като въпрос. А този лимит с тази добре платена дейност на новото
хирургично отделение на територията на град Търговище е възможно с тази тяхна дейност
скъпо платена да се достига още по средата на месеца. Тогава ние ще бъдем много
затруднени да продължим да работим до 30-то число. Това е просто един от въпросите,
които възниква. Освен това, сега това не са мои думи, цитирам по памет на счетоводителя
на болницата, който вчера се изказа – бившето ръководство на болница „Папуров“, което ще
стане и ръководство на филиала поповския в Търговище настоява за отделна банкова
сметка, в която да постъпват приходите от дейността на отделението и всъщност те ще
оперират с тези приходи. Тези приходи са приходи на болницата, а всъщност като разходи
ние няма да можем да ги ползваме. Това е мнението на хората. И изобщо не става дума за
разликата в заплатите. Аз говоря с хората в болницата. Никой не казва, ама как така аз
продължавам да вземам 630 лева, защото моята основната е толкова, а той ще взема 2000.
Ами ще взема, като вади повече пари. Ами така е, би трябвало да е така. Но не го казват
хората и нямат пред вид това нещо.
И в края на краищата има още едно нещо, което притеснява хората, и това е, че
ръководството, което сега настоява да бъде разкрит този филиал, подкрепено и от някои от
тук присъстващите всъщност е едно компрометирано ръководство, то е доказало, че е
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недалновидно, позволило е да прекрачи мярката толкова много – това е първата болница в
страната с отнет лиценз. Тези хора ще ръководят нещо от което зависи нататък и
икономическото и всякакво друго състояние в болницата в Попово.
И сега да Ви кажа нещо, което тук ме притеснява слушайки Ви над половин час,
виждам как целия въпрос придобива политическа осанка или поне моето впечатление е
такова. Вие г-н председателю попитахте дали това е становището на ПП ГЕРБ? В болницата
аз не зная да е някой да е политически активен, те са политически пасивни, те гледат да си
гледат работата. И абсолютно вчера с тази декларация аз бях там от началото, после
участвах в подписките никой не се е сетил да спомене партия, не да спомене партия, а
другите да го парират.На никого не му е минало през ума. Има опасност взетото от Вас
решение накрая политическо оцветено, а то не бива да е такова. Определено се чувства
липсата на представител на бъдещия колектив на това поповско хирургично отделение.
Трябва да се чуе и тяхното мнение, преди да се вземе това решение. Не може да ги няма
хората, заради които се прави това нещо или които са зависими нататък нещата.
Аз си позволих да дойда тук без изобщо да бъда поканена, биха могли и те да го
направят, ако имат отношение към нещата. А може би са спокойни, че всичко е вече готово.
Аз не съм спокойна. Нещата не са нито само черни, нито само бели. Всички го знаем това.
Да има нужда от хирургия в Попово, кой отрича това, но да бъде тук. И тази комплексност
г-н Кмете, да това е много хубаво, но човека като влезе да има всичко, нали така се
изразихте, ама като влезе тук, той ще има ли всичко? Няма да има, защото го няма
хирургичното отделение. Тези колеги, които имат тази нужда да разкрият този филиал и
желание трябваше да бъдат тука за да разберем ние защо се посочват двата адреса? Дали те
про форма ще се водят тук, дали наистина ще развиват някаква дейност, в какъв обем ще
бъде тя? Как ще бъде покрита спешността? А вчера д-р Андреева щастливо стана след като
я освободихте и си отиде. Трябваше да остане да вземе отношение, но вчера тя каза тъй като
тя от днес или от утре е директор на СМП в Търговище и тя каза – спешната медицинска
помощ не е задължена да води болничните пациенти до филиала на отделението някъде си.
Много въпроси възникват и аз мисля, че първо трябва да им бъде отговорено подплатено с
някакви аргументи, доводи и тогава да се вземе решение. И пак Ви казвам абсолютно
никаква политическа осанка не е имало в това, което вчера говорихме. Хората не са
компетентни. Искам преди да вземете решение ясно да бъде отговорено на тези въпроси, да
се вслушате в ., решението да бъде достойно, решението да бъде изцяло продиктувано от
интересите на хората, а не на някоя партия, а не да обслужва нещо друго.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като беше отправен към мен упрек, аз точно това исках да направя с този си
въпрос, исках да отсея политическото от чисто общочовешкото отношение, защото д-р
Колева все пак в качеството си на член на групата на ПП ГЕРБ, Декларацията не беше ясно,
дали от името на ПП ГЕРБ или от името на колектива. Така че, изяснихме въпроса. Не
искам нещо, което е толкова важно за града да бъде оцветявано в краски. Това е важно.
Ще си позволя един коментар, от цялото Ваше изказване разбирам, че Вие искате да
се разкрие хирургическо отделение, но в същото време изразявате категорично несъгласие,
въпреки, че и Вие самата казахте, че има доста неясноти. И преди да изразите категоричното
си несъгласие може би трябваше да проведем този разговор. Давам думата на д-р Веселинов
да даде отговор на някои неясноти, които възникнаха.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Тъй като всички се крием зад хората, което не е много честно, излиза че кмета има
най-малко интерес, или няма никакъв интерес от състоянието на болницата и перспективата
на развитие на болничната помощ на територията на Попово. На този разговор, на който бях
поканил ръководителите на отделения и на болницата се разбрахме, след част и половина
може би, че отиват и продължават и говорят именно по тези въпроси, които д-р Йорданова
постави. Уведомиха ме и двете страни, че са разговаряли повече от два-три часа на тази
тема, включително и този въпрос, който логично и разумно го поставяте за комуникацията
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между филиала на поповската болница или хирургическото отделение. Тогава спешна и
неотложна помощ няма да вози пациентите от едно място на друго, и беше прието една или
две линейки, които закупим и не само линейки, а и микробуси, с които да се возят хората,
защото все пак това хирургическо отделение трябва да има и кабинети тука да се извозват
специалистите от Търговище към Попово и обратно. Плюс линейка или линейки, които ще
обслужват поповската болница с изнесения филиал. Но аз не искам да влизам в тези
подробности, които ръководството на болницата постави с така наречените от Вас
представители на хирургическото лоби от болница „ПАПУРОВ“ . Там бяха поставени и
точно тези въпроси. Който каквото си заработи, това ще получи. Защото д-р Йорданова
знаете колко хирургически интервенции са направени в болница „Папуров“ и колко в
окръжната болница. По- малко с 600 – от 1800 на 1200. Това показва, че капацитета на
хирургическото отделение, което ние искаме да го открием към Попово, този апарат от 62
човека , сигурно няма да е толкова, а ще намалее, и те се пръснаха, ще бъде по-малък. Но
нека да си направим така, че който каквито пари си заработи да си ги получи. И Вие самата
казахте, че нямате опасения, че хората завиждат на по-големите заплати. В края на
краищата и една справедливост – като работиш повече, даваш повече дежурства ще
получиш повече, като разбира се беше поставен и този въпрос за спешните манипулации.
Да те не са правили спешни хирургични интервенции поради плановия график на тяхната
организация, но сега този въпрос беше разискван, след като си в болница Попово ще се
наложи да правиш и именно за това е необходимо този технически автомобилен ресурс за
да може да правиш 24 часа хирургически интервенции. Това е ясно. Така, че няма да има
никакви опасения в това отношение.
По отношение на този лимит така е. Нашата болница има лимит 80-90 хиляди, хайде
да си кажем тези 80-90 хиляди лева те не стигат само за заплати на персонала. Така ли е? То
не е само заплати, то са осигуровки, издръжка, медикаменти и тази отворената ножица, кой
трябва да я поема. Не я поема Здравната каса, а я поема общината. Всички тези утре ще
вдигат ръка и ще казват да ние ще дадем този месец 30, другия месец 50 и 200 хиляди лева
на месец и аз бях ангажиран пред ръководството на болницата и не само, пред целия личен
състав заявих, че си нося кръста и ще направя възможно тоя дълг който е към фирмата
направила проекта Енергийна ефективност да продадем от общинския горски фонд само и
само да вземем пари и от земи за да ги върнем тези пари на изпълнителя.
Да Димитър Кънев, като клатиш глава няма да гласуваш за тоя дълг. Така направиха
и твоите колеги от ГЕРБ. Тогава не гласуваха за продажба на земи, имахме съгласие от
останалата част, обявихме търг – била висока цената, било не знам какво и от тези два
милиона или три, които очаквахме от продажба и декапитализиране на общинска
собственост, само и само да запазим болницата не получихме и един лев.
И аз Ви питам, все пак какво ще правим с болницата ? Имаме ли дълг и питате ли ме
как отложих този въпрос до новите избори. Защото и аз съм човек, и аз си гледам по
някакъв начин спокойствието и си виках след като са толкова нахъсани, след като са
толкова сигурни, че спечелят да им оставя няколко подводни камъка като кмет на новия
кмет, е да ама тези подводни камъни сега са по моята глава и трябва аз като кмет да го
решавам заедно с новия общински съвет. Какво ще правим по-нататък с болницата ? Кажете
от къде ще извадим милион и половина ? По какъв начин от тук нататък ще задържаме ние
и аз в качеството си на кмет частния съдебен изпълнител да не дойде да разпродава
активите на поповската болница. Ако някой ми каже и ми помогне или ни помогне, или
помогне на нашата болница готов съм да приема всички предложения, но да се капсуловаме
и да викаме няма да стане и да не приемаме никакви предложения също не го приемам.
Защото не е логично.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете Вие няколко пъти казахте – частен съдебен изпълнител, едва ли
не дамокливият меч виси и ние щем не щем трябва да гласуваме. Аз питам нещо друго, Вие
24 години сте кмет на този град, тази болница чия собственост е – общинска. Аз питам кой
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доведе болницата до това състояние и ако Вие смятате, че има виновни лица за това
състояние на болницата внесете една докладна записка да вземем решение материалите, с
които разполагате да ги пратим на съответните органи. И хората да си носят кръста. Ето,
ние освободихме досегашния управител от всякаква отговорност, да никой не стана да каже
това нещо и никой не мисли. Така са освобождавани и другите управители. Вие казахте, аз
не съм подписал договора за енергийната ефективност, ами кой го подписа този договор.
Тогава, когато се подписваше този договор, тези хора гледаха ли, има ли юристи в тази
община и ако наистина има виновни хора за това състояние, в което се намира болницата аз
Ви гарантирам, че ще направя всичко възможно тези материали да стигнат до където трябва
и всеки да си понесе отговорността. Аз разбирам тежкото положение, в което се намирате
Вие. Вие трябва да се чудите сега от къде да вземете пари да покриете извинявайте бакиите
на други хора, които са управлявали и са получавали заплата за това. Ми те са били
длъжностни лица и са вършили престъпление значи щом болницата е докарана до това
състояние. Извинявайте за думата, която употребих – престъпление, но за мен нищо друго
не е. Дайте наистина да решим този проблем и тогава да мислим как ще решаваме другия
проблем. Аз не съм против да има болница в Попово. Всички искаме да има болница в
Попово. Но дайте тези неща да ги изясним и да вървим напред. Д-р Русев го знам и го ценя
като специалист, но не знам той как ще се оправи с това финансово състояние на тази
болница. Защото така както представихте Вие нещата в болницата и това, което говори д-Р
Йорданова значи в поповската болница ще идват само парите, от тези трите отделения аз
така разбрах и с такова впечатление останах. Наистина аз се обръщам пак към Вас, дайте
ако наистина има виновен за това болницата да е в това състояние във връзка с подписания
договор, за тези пари, които наистина съдия изпълнител ще дойде и ще вземе парите. Дайте
да видим кой е виновния и да си понесе отговорността. Защо ще се крием сега ОбС виждате
щем не щем да гласуваме. Да ще гласуваме, но дайте да видим който е виновен да си носи
отговорността. Иначе ние не можем да вървим напред. Благодаря Ви.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Г-н Гецов, още малко щяхте да кажете, че аз като 24 години съм кмет съм виновен за
болницата, после малко го изкривихте. Така, че ОбС гласува проекта за енергийна
ефективност, ОбС освободи д-р Димитров от отговорност, след като той подписа договор,
ОбС прие този договор. Сега ще кажете, ами Вие защо не бяхте против, ами той д-р
Димитров си беше мой опонент и беше кандидат през 2011 г. за кмет. Сега да не се връщам
толкова назад. И в тази деликатна обстановка трябваше аз да вървя срещу д-р Димитров и
да му искам наказателна отговорност при положение, че ОбС е взел колективно решение.
Това е. Вярно е, че Вие вървяхте и се извинявахте за моето управление 24 години и ме
подкрепяхте като политическа сила, но не забравяйте, че Вие път точно тогава бяхте в
управлението на общината и като сте много силен в тези материали можехте да ги
подготвите и Вие, които щяха да се дадат на другите органи, както казахте.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
………………… от както болница „Папуров“ е затворена фактически хирургичната помощ
на населението в областта по никакъв начин не е пострадала. Областната болница в
Търговище си приема болните, лекува ги по всички правила на медицинската дейност.
Искам да попитам, каква е гаранцията, че като разкрием хирургично отделение в
Търговище, хирургичното отделение както те настояват за самостоятелност ще извади пари
и ще покрие разходите на поповската болница да проведената енергийна ефективност. И
трето най-важно от какво се страхуват хората – аз казах, че това е декларация на работещите
в болница Попово, а не на преставителите на ГЕРБ, хората се страхуват от следното,
страхуват се да го кажат по прав текст, те мислят, че по този начин ще бъде отнет и лиценза
и на правото на работа и на поповската болница излизайки с това предложение за
разкриване на болница „Папуров“ под името на болница МБАЛ – Попово. Това беше.
Никола Джамбазов – общински съветник
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Имаше конкретни въпроси, на които не беше отговорено. Уважаеми г-н Кмет, аз
зададох въпрос как да задължим така наречения филиал на определен адрес без да сме чули
становището и разрешението на собственика на този адрес. Имаме все пак адрес „Пирин“ 16
– има ли тук представител или няма. Все пак ние сме собственици на общинската болница,
ние сме едната страна, а другата страна?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кмета отговори на този въпрос. Преговорите с представителите на болница
„Папуров“ той ги води и има това право. Той отговори на този въпрос, ако не сте чули.
Други въпроси има ли.
Николай Черкезов – общински съветник
Уважаеми колеги, аз мисля , че единия препъни камък в това решение е в поповската
болница ще има ли хирургично отделение и съответно останалите? Разбирам, че ще бъде
разкрито хирургично отделение в Търговище на мястото на съществуващата болница
„Папуров“ . В Попово ще има ли и кога? Колкото до останалите болница „Папуров“ няма
лиценз. Това хирургично отделение в Търговище ще бъде клон на Попово. Ще се управлява
от Попово. Хирурзите ще бъдат назначени с договори към Попово. Остава ръководството на
болницата да си свърши работата и да управлява добре.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Аз казах, че ние сме притиснати в срока. След като поискаме разрешение от МЗ ще
дойде комисия, която ще провери дали според тяхната наредба отговаряме на искането
кадрово, апарати, сгради, помещения да бъде разкрита тази дейност и ние нямаме тази
възможност в момента да разкрием на територията на поповската болница. Ако някой
мисли, че сме готови веднага това да направим значи е илюзия. Нито пък кадрите имаме.
Ако ръководството на болницата е готово и ни каже, че ще си намери тези кадри и си
защити етажа, където мисля, че е разположена администрацията сме готови да го правим.
Но, малки сме и го нямаме това всичко по изискванията. А по-нататък говорихме за
разкриване вече на ортопедично отделение, следващата година постепенно и отделение за
рехабилитация на територията на поповската болница и тук да бъдат изнесени операциите
по отношение на ортопедията, които ангажимента си остава пак на ръководството на
болницата да продължи да подготвя тези помещения по изискванията на Наредбата на
здравеопазването. Но ние не сме направили в момента и първата крачка, а говорим каква ще
ни бъде политиката за разкриване на отделение. Би трябвало да говорим по-нататък и за
разкриване на АГО и това ще е задача на болницата, на ръководството заедно разбира се и с
ОбС, но хайде едно по едно.
Д-р Йорданова – представител на МБАЛ Попово
Всъщност в мен остана един въпрос, на който не чух никакъв отговор, да всички
разбрахме, че дейността ще бъде на територията на гр. Търговище. Тук няма да има никаква
промяна в хирургичната дейност. Тя сега е нула, ще остане нула. Чухме д-р Колева, която
каза, че по никакъв начин не се е променило обслужването на поповското население след
като е закрита болница „Папуров“. И по никакъв начин няма да се промени след като
открият поповски филиал на територията на бившата болница „Папуров“ . Това е едното,
другото, което всъщност е по-важно чухме, че те настояват за самостоятелен финансов
контрол върху приходите и съответно разходите и до колкото аз останах с впечатление по
никакъв начин няма как да се ползва този техен приход някаква малка част за лекарства на
тукашния филиал, на основната база на поповската болница. Всъщност това за лимитите
Вие потвърдихте, че е вярно. По този начин с тяхната скъпа дейност лимита може да бъде
изчерпан много рано и тук да бъде ограничена дейността. Дори това, което имаме сега да
бъде свито по обем. Има ли такава възможност, как стоят тези неща? А иначе в перспектива,
да може да се погледне и, че нещата звучат добре. Сега обаче, какво ще правим тази година.
И няма ли опасност с това решение да бъде изобщо приключена дейността на болницата в
Попово. Питам.
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Съжалявам д-р Йорданова, но тук малко спекулирате, какво значи има осемдесет –
деветдесет хиляди лева лимит на месец и ще дойдат хирургията от Търговище и ще вземат
от Вашия лимит. Недейте да изнасяте това над хората и естествено на всеки на който го
кажете от личния състав в болницата ще си сложи подписа виждайки застрашеност от
Вашите изказвания. Няма такова нещо. Точно беше разписано – Здравната каса заради
разкриване на хирургическо отделение ще увеличи лимита с определена сума. Този лимит,
който се увеличи и хирургическите и другите отделения ще бъде разбира се разпределен на
тези, които си го заработят, а не да се вземе то тези наши три отделения и да се наливат
пари от средствата, които са определени като лимит на тази дейност на общинската
болница.
И друго, разбира се затова седнаха и финансисти и счетоводители да изяснят тези
общи разходи, които касаят болницата. И тези общи разходи да бъдат увеличени за самото
структуриране, организация, управление на ръководството на болницата. А всъщност и
Николай Черкезов много добре Ви каза, да, само че този път общинската болница няма на
бъде хикс численост, а ще се увеличи и ще се увеличи с толкова хора, колкото е необходимо
да обслужват тези нови разкрити отделения. Или с една дума – поповската болница ще
увеличи и обема си на приходи, ще увеличи обема си на работа, ще увеличи и числения
персонал и от там нататък ние ще можем да искаме достойно тази болница да остане в
Националната здравна карта, защото има потенциал, има ресурс, има кадри, има финансови
възможности. Ето това е стратегическото, което трябва да погледнем напред. Другото е
казах Ви – свиваме се в нашата си черупка и чакаме кога нещо ще се случи от горе друг да
вземе решение за нашата дейност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Приемаме, че всичко е изяснено. Давам десет минути почивка.
Моля за проверка на кворума. Имаме кворум – 27 съветника са тук. Продължаваме
работа.
До момента бяха направени две предложения. По реда на постъпване на
предложенията. Първото предложение беше от Дончо Дончев за допълване в първа и втора
точка в Решението след гр. Попово кв. Запад – сградата на бивша общинска болница.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Предложението се приема !
Второто предложение беше на Димитър Кънев – да отпадне адреса в Търговище от
предложението за решение и в двете точки.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

9
17
1

Предложението не се приема !
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Преминаваме към гласуване на самото решение с така направеното предложение за
допълнение. Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
4
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 11
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 46-51 от Закона за
лечебните заведения, , Общинският съвет

РЕШИ
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 – сградата на бившата Общинска
болница и гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16 към “МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД.
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 – сградата на бившата Общинска болница и гр. Търговище, ул.
„Пирин” № 16.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област
Търговище.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 ал. 2 от Закона за
регионално развитие, Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя за представител на Общински съвет Попово в Областния съвет за развитие
на област Търговище
………………………………………………………………………………………………..
(трите имена)
(позиция в ОбС)
Очаквам предложения.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Предлагам да издигнем за наш представител Никола Тошков Джамбазов.
Хасан Хасан – общински съветник
Уважаеми колеги, аз предлагам за наш представител в Областния съвет за развитие
да изберем г-н Георги Георгиев.
Гецо Гецов – общински съветник
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Аз предлагам за представител в Областен съвет за развитие да изберем г-н Николай
Черкезов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако ми позволите, аз бих си направил отвод от моята кандидатура. Наистина съм
ангажиран с много други неща и мисля, че е по-добре някой друг от колегите да бъде наш
представител в Областния съвет за развитие. Благодаря на г-н Хасан за издигнатата
кандидатура, но аз си правя отвод.
Така, че останаха две кандидатури. Г-н Черкезов и г-н Тошков. Други предложения
няма. Подлагам ги на гласуване по реда на постъпването.
Който е съгласен г-н Никола Тошков Джамбазов да бъде наш представител в
Областния съвет за развитие, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

10
3
15

Предложението не се приема !
Подлагам на гласуване следващата кандидатура на Николай Цонев Черкезов. Който е
съгласен г-н Черкезов да бъде наш представител в Областния съвет за развитие, моля да
гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

18
3
5

Предложението се приема !
Преминаваме към гласуване на решението, което е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
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19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

18
1
9

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 ал. 2 от Закона за
регионално развитие, Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя за представител на Общински съвет Попово в Областния съвет за развитие
на област Търговище
НИКОЛАЙ ЦОНЕВ ЧЕРКЕЗОВ общински съветник
(трите имена)
(позиция в ОбС)
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във
връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
По тази точка ще дам думата на г-н Никола Тошков като вносител, след което ще Ви
прочета проекта за решение.
Никола Тошков – общински съветник
Тази комисия беше създадена в предишния мандат на ОбС. Тогава беше решено да се
създаде такава комисия за срок от 4 месеца до изтичане на мандата на предишния ОбС. Сега
съм добавил нови общински съветници, на мястото на тези, които вече не са. Като съм се
стремил да има представители на всички политически групи. Срока е също 4 месеца, за да
може да се приключи финансовата година до новия бюджет. Ако има някакви въпроси може
да ги зададете?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Поради ред причини мисля, че няма нито един кандидатствал. Искрено се надявам
комисията като бъде избрана да промени нещо или да се популяризира тази възможност и
наистина да се оползотвори този бюджет и наистина да помогнем на такива двойки, които
имат репродуктивни проблеми на общинско ниво.
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Позволете ми да прочета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и по реда на разпоредбите на чл.
44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 от същия Правилник и във връзка с раздел ІІ чл. 4 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
Приема седем членна временна комисия за срок от 4 месеца, считано от влизане
на решението в сила, в състав:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Никола Джамбазов – общински съветник
Бойко Атанасов – общински съветник
Дончо Дончев – общински съветник
Петранка Габровска – общински съветник
Сони Харизанов – общински съветник
Илиян Станчев – общински съветник
Костадин Димитров – общински съветник

Председател
Зам. Председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

Преминаваме към гласуване на докладната записка.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и по реда на разпоредбите на чл.
44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 от същия Правилник и във връзка с раздел ІІ чл. 4 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
Приема седем членна временна комисия за срок от 4 месеца, считано от влизане
на решението в сила, в състав:
1. Никола Джамбазов – общински съветник
2. Бойко Атанасов – общински съветник
3. Дончо Дончев – общински съветник

Председател
Зам. Председател
Секретар
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4.
5.
6.
7.

Петранка Габровска – общински съветник
Сони Харизанов – общински съветник
Илиян Станчев – общински съветник
Костадин Димитров – общински съветник

Член
Член
Член
Член

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Избор на заместник председатели на ОбС и състав на постоянните комисии
Позволете ми да Ви зачета раздадения проект за решение.
На основание 21 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал.1 и 2 и
чл. 44 и чл. 45 ал. 1 и от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 3 т. 8 и т. 9 и чл. 25
ал. 2 т. 3 от ЗПРКИ , Общинският съвет

РЕШИ
І. Избира заместник председатели на ОбС Попово – Хасан Ахмет Хасан и Невзат
Юсменов Феимов.
ІІ. Избира състав и ръководство на Постоянни комисии при ОбС Попово, както следва:
1. ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Председател
– д-р Ганка Колева
Зам. Председател
– Валентин Витанов
Секретар
– Димитър Кънев
Член
- Сони Харизанов
Член
- д-р Румен Русев
2. ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права”
Председател
- Румен Димитров
зам. Председател
- Пламен Величков
Секретар
- Драгомир Анастасов
Член
- Мехмед Камбер
Член
- Гецо Гецов
3. ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”
Председател
- Сюлейман Лешков
зам. председател
- Николай Черкезов
Секретар
- Никола Джамбазов
Член
- Петър Лазаров
Член
- Петранка Габровска
4. ПК „Устройство и развитие
нормативна уредба”
Председател
зам. председател
Секретар
Член
Член

на общината, градоустройство, архитектура и
- Любомир Гущанов
- Костадин Димитров
- Румен Кьосев
- Бойко Атанасов
- Тихомир Марков

5. ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта”
Председател
- Илиян Станчев
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-

зам. председател
Секретар
Член
Член

- Хюсеин Ибрямов
- Радиана Георгиева
- Горан Цветков
- Евгений Георгиев

6. ПК общински съветници по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПРКИ
Председател
- Дончо Дончев
зам. председател
- Хасан Хасан
–
Секретар
- Невзат Феимов
Член
- Любомир Гущанов
Член
- Румен Кьосев
Колеги, това е предложението направено от мен. Имате думата за въпроси, мнения и
предложения.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Предлагам за зам. Председател на ОбС адв. Р. Кьосев. ………………………Също
така предлагам във втора комисия «Общинско имуество, общински предприятия, транспорт,
обществен ред и граждански права» г-н Гецо Гецов за председател на комисията на мястото
на г-н Румен Димитров. Обосновката ми е следната. Всички го познаваме г-н Гецов, смятам
че ще бъде полезен най-вече при вземане на решение, когато докладва в общинския съвет за
отправените документи, смятам че ще бъде доста обосновано неговото изказване за да
можем ние да вземем правилни решения. Това е.
Любомир Гущанов – общински съветник
Предлагам изменение в докладната записка по повод явна техническа грешка. Както
Вие прочетохте закона – ЗПРКИ – трябва да бъде ЗПУКИ и където отзад е цитиран в шеста
комисия по същия начин.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гущанов, това беше важно уточнение. Знам, че го уточнявахме това,
явно е станала техническа грешка. Приемаме го като поправка. Други желаещи.
Гецо Гецов – общински съветник
Предлагам г-жа Петранка
Габровска да оглави комисията за култура,
вероизповедания, младежта и спорта, като изхождам от нейното образование и това, което е
работила мисля, че тя ще бъде по-полезна като председател на тази комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други предложения има ли? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на първото предложение г-н Кьосев да бъде зам.
Председател на ОбС.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

8
3
17

Предложението не се приема !
Преминаваме към гласуване на второто предложение г-н Гецо Гецов да бъде
председател на втора ПК комисия на мястото на Румен Димитров да остане като член.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

9
1
18

Предложението не се приема !
И последно г-жа Габровска да бъде председател на пета комисия.
Петранка Габровска – общински съветник
Аз си правя отвод. Обещала съм да им помагам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Отвода не се гласува. Това предложение отпада. Има ли други предложения.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Искам да попитам има ли възможност, до сега бяха трима зам. Председателите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нямаме такова ограничение.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
По принцип смятам, че една от най-големите групи в този ОбС ще бъде лишена
представителство в ръководството на ОбС. Мисля, че това нещо трябва да се има предвид и
ако трябва да се гласува да са трима зам.председателите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Вие предложихте Румен Кьосев да бъде зам. Председател, гласувахме това
предложение и то не беше прието, какъв е смисъла на ново да се гласува.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Смятам, че един зам. Председател в повече няма да е в тежест на ОбС, а в полза.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не виждам смисъл да го подлагам това нещо на прегласуване.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Аз предлагам да са трима зам. Председателите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Те са трима зам. Председателите, ние не сме променяли бройката. Просто едната
бройка остава непопълнена. Предложение имате ли? Кажете го и го подлагам на гласуване.
По правилника в момента са трима зам. Председатели и ако Вие в момента правите
предложение да са трима не виждам смисъл. Те са трима. Други предложения може да
направите като имена. Всъщност ние нямаме ограничение в бройката. Колеги, спряхме
процедура по гласуване, имате ли други предложения ?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Предлагам Никола Тошков Джамбазов за зам. Председател на ОбС.
Невзат Феимов – общински съветник
Предлагам Дончо Дончев за зам. Председател. на ОбС.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз благодаря за предложението, но си правя отвод.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме предложение за г-н Джамбазов. Подлагам го на гласуване. Който е съгласен гн Джамбазов да бъде избран за зам. Председател на ОбС, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

11
0
17
35

Предложението не се приема !
Преминаваме към гласуване на решението.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз искам да изразя становището си отделно по първа точка и отделно по втора точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Можехте да изразите несъгласие по време на обсъждането, в момента сме в
процедура на гласуване на цялото предложение за решение. Така е внесено предложението
за решение.
Димитър Кънев – общински съветник
Господин Георгиев, Вие имате ли право да внасяте такава докладна. Мисля, че
някъде пишеше, че предложенията трябва да излязат от името на групи съветници за зам.
Председатели, а не от Вас. Вие така предрешавате, не съм убеден, че Вие имате право да
внесете докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението е направено от мое име, със съгласуването на групите съветници.
Димитър Кънев – общински съветник
От къде е видно това. Чл. 13 ал. 1 ОбС избира зам. Председатели по предложение на
групите съветници.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По предложение на групите съветници – точно така. На сформираните групи. Вие
внесохте ли си предложение за зам. Председател на ОбС? Аз извиках д-р Георгиев и му
казах, че има такова нещо – той нямаше предложение за зам. Председател. Тъй като нямаше
сформиран председателски съвет за това заседание, аз му се обадих и го извиках и му казах,
че има такава точка, че моето предложение е такова, а от Ваша страна предложение нямаше.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Вие казахте много добре, че ако имаме предложения на сесията може да ги направим.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Точно така и Вие направихте предложения, които не бяха приети. Аз не виждам г-н
Кънев срещу какво възразява.
Димитър Кънев – общински съветник
До сега не е имало групи съветници, Вие едва днес обявихте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Напротив, групите съветници са факт, още от дата, в която е постъпило в
деловодството. Това, че сега ги обявявам е за обществеността, но те са факт още от
представянето на решенията за създаването им в деловодството на ОбС. Заповядайте г-н
Камбер.
Мехмед Камбер – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, колеги, като председател на група съветници на ДПС
заявявам, че лично аз подадох в заявление името на Невзат Феимов за зам. Председател,
също така бях свидетел за подаване на името на Хасан Ахмет, така, че това което твърдите
не отговаря на истината
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преди да подложа на гласуване вече за трети път докладната други въпроси има ли?
Преминаваме към гласуване на докладната записка за избор на зам. Председатели на
ОбС и състав на Постоянните комисии.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
2
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 14
На основание 21 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал.1 и 2 и
чл. 44 и чл. 45 ал. 1 и от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 3 т. 8 и т. 9 и чл. 25
ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ , Общинският съвет

РЕШИ
І. Избира заместник председатели на ОбС Попово – Хасан Ахмет Хасан и Невзат
Юсменов Феимов.
ІІ. Избира състав и ръководство на Постоянни комисии при ОбС Попово, както следва:
1. ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Председател
– д-р Ганка Колева
Зам. Председател
– Валентин Витанов
Секретар
– Димитър Кънев
Член
- Сони Харизанов
Член
- д-р Румен Русев
2. ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и
граждански права”
Председател
- Румен Димитров
зам. Председател
- Пламен Величков
Секретар
- Драгомир Анастасов
Член
- Мехмед Камбер
Член
- Гецо Гецов
3. ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”
Председател
- Сюлейман Лешков
зам. председател
- Николай Черкезов
Секретар
- Никола Джамбазов
Член
- Петър Лазаров
Член
- Петранка Габровска
4. ПК „Устройство и развитие
нормативна уредба”
Председател
зам. председател
Секретар
Член
Член

на общината, градоустройство, архитектура и
- Любомир Гущанов
- Костадин Димитров
- Румен Кьосев
- Бойко Атанасов
- Тихомир Марков

5. ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта”
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-

Председател
зам. председател
Секретар
Член
Член

- Илиян Станчев
- Хюсеин Ибрямов
- Радиана Георгиева
- Горан Цветков
- Евгений Георгиев

6. ПК общински съветници по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ
Председател
- Дончо Дончев
зам. председател
- Хасан Хасан
–
Секретар
- Невзат Феимов
Член
- Любомир Гущанов
Член
- Румен Кьосев
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Последната докладна е тази, която беше включена в последния момент. Малко
разяснение за нея – предстои общо събрание на НСОРБ. Всяка една община има право на
двама представители от община – единия по право е Кмета на общината, другия се избира от
ОбС и му се делегират права за гласуване. В тази връзка ние получихме такова писмо от
НСОРБ за предстоящо такова събрание и в тази връзка аз си позволих да внеса тази докладна
от мое име, тъй като ни искат до 20 декември да дадем представителя на ОбС Попово. До
сега традицията е била представител в общото събрание да бъде председателя на ОбС, затова
си позволих да внеса докладната записка в този вид. Като сме задължени и да изберем
заместващ, ако се случи нещо с основния представител, затова посочвам един от зам.
Председателите, без да уточнявам кой точно, тъй като не се знае кой с какви ангажименти
разполага. Така, че това е.
Прочитам проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 27 ал. 1
от Устава на НСОРБ, Общинският съвет

РЕШИ
2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет –
- Георги Петров Георгиев - председател на ОбС Попово.
3. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от –
- заместник председател на ОбС Попово.
Преминаваме към гласуване на решението, което е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Любомир Иванов Гущанов
14. Мехмед Сюлейман Камбер
15. Невзат Юсменов Феимов
16. Никола Тошков Джамбазов
17. Николай Цонев Черкезов
18. Петранка Добрева Габровска
19. Петър Велчев Лазаров
20. Пламен Георгиев Величков
21. Радиана Стефанова Георгиева
22. Румен Георгиев Кьосев
23. Румен Добрев Димитров
24. Румен Стойчев Русев
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 27 ал. 1
от Устава на НСОРБ, Общинският съвет

РЕШИ
4. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет –
- Георги Петров Георгиев - председател на ОбС Попово.
5. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от –
- заместник председател на ОбС Попово.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Към този момент няма постъпили официално такива.
Драгомир Петров – общински съветник
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Искам да попитам нещо, което не касае нито една от точките. То е от граждани
питането. До къде и на какво ниво е договарянето с инвеститора от Италия за разделното
сметосъбиране ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз не знам, той представителя на общината го няма в момента. Не съм сигурен дали
мога да Ви отговоря на този етап. Отговор бихме могли следващия път да Ви дадем. Ако
може г-н Петров писмено да го зададете. Ще Ви бъде отговорено на следващото заседание.
Гецо Гецов – общински съветник
Г-н Председател, колеги общински съветници, аз искам да направя едно
предложение. Всички сме свидетели на това какво става в Европа, терористичните актове,
които нанесоха изключително големи поражения върху обществото в Западна Европа. Аз
предлагам на следващото заседание на ОбС да поканите началника на Районното
полицейско управление и зам. Кмета, който отговаря по сигурността да ни запознаят какви
мерки са взети на територията на община Попово, които да гарантират сигурността на
гражданите на общината, а също така каква е готовността и на общинската болница чийто
принципал сме ние, във връзка с извършването на такива терористични действия как тя ще
реагира и при един евентуално извършен терористичен акт с химическо оръжие. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Гецов. Ще се постарая да осигуря.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Не знам дали Ви прави впечатление, болшинството от Вас пътуват с автомобили, но
из града се разхождат глутници от кучета, включително обикалят около болницата, по улV
„Мара Тасева“ тук, покрай бензиностанцията на Иван Неделчев. Въпроса ми е какво правим
с безстопанствените кучета ? Настъпва зима, хранителните запаси по улиците и
контейнерите ще намалеят има опасност от нападения върху жителите на града и на селата.
Какво правим с кучетата ?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Д-р Колева, знаете, че предния ОбС гласувахте в Капиталовата програма бюджет за
безстопанствени животни, в т. ч и кучета. Приюта в тази част на средства гласувани от ОбС
е факт, предстои лицензиране другата седмица да отправим иск за лицензиране на този
приют и да назначим хората, които Вие гласувахте тогава като численост, за да започне да
се прибират тези безстопанствени кучета във вида и в нормите, които изисква закона за
опазване на животните.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли. Заповядайте.
Нина Костова – Гогова – гражданка
Добър ден на всички. Аз няма да Ви губя времето, защото виждам, че имахте тежка
сесия. Няма да Ви губя времето и да Ви се представям коя съм. Искам само да ви уведомя,
че аз и моята съмишленичка Цвета Попова предприехме една инициатива, за която много се
радвам, че Община Попово и в частност г-жа Расимова е най-запозната, а именно да
помогнем на децата в двата дома в града и на възрастните хора в неравностойно положение.
Имаме уверението, че на 1 декември ще ни бъде предоставен салона на дома на културата,
където смятаме гражданите, а вярвам, че и Вие ще помогнем с храна за да можем да
зарадваме и да помогнем на тези хора в затруднено положение. И вярвам, че Вие ще ни
подкрепите и ще застанете зад нас в това начинание. Вече проведохме срещи в Дома в
„керамичния“ знаем точната бройка на децата, както и на дома, който е до болницата и
знаем какви са техните нужди. Ние можем да обясним на всеки един и когато това стане
факт – помещението да ни е предоставено може да дойдете и да ни помогнете, ако може да
отделите някакви средства ние ще бъдем много благодарни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз приветствам такива инициативи, радвам се, че младите хора от града са наистина
са събпричастни. Аз лично с всички сили ще помогна, както и с лични средства разбира се
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да се случи това нещо. Нека направим обаче, всичко това да бъде законосъобразно, да се
направи една много добра разяснителна кампания на това какво може да се дари и какво не
може. Радвам се, че има такива инициативи.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз бих искал да направя предложение всички ние да отделим по 50 лева от месечните
си заплати да помогнем това начинание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, ето има конкретно предложение. Аз това, не мога да го подложа на гласуване,
разберете ме, но мисля, че е ясно послание към всички. Аз заявявам за себе си, че тези пари
ще ги дам. Всеки има собствена воля и всеки преценява сам за себе си, общинските
съветници и не само общинските съветници, всички граждани на община Попово, които
имат възможност естествено да дарят храна, пари или по някакъв друг начин да допринесат,
за да може тези деца в тези домове да се почувстват и те обичани и в нормална обстановка в
предстоящите коледни и новогодишни празници.
Благодаря още веднъж за инициативата. С това закривам второто заседание на ОбС
Попово. Благодаря на колегите.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

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