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ПРОТОКОЛ № 27
Днес, 21.12.2017 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ДВАДЕСЕТ и СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума.
На днешното заседание присъстват 28 общински съветника, имаме кворум, ОбС
може да взема решения, така че колеги позволете ми да открия ДВАДЕСЕТ и СЕДМОТО
заседание на ОбС – Попово.
Няколко съобщения: в навечерието на светлите празници, които наближават очакваме
към нас да се присъединят едни дечица от детска градина, които искат да поздравят
Общинския съвет, така че, може би по някое време ще се наложи да прекъснем за малко
заседанието, за да ги изслушаме. И другото съобщение е, че Спиро, който е представител на
медиите е болен, на легло е и няма да може да отрази днешното заседание на ОбС. Няма да
имаме медия, която да ни отрази, с изключение на аудио записа, който ще направи.
Очакваме към нас да се присъединят зам.кмет Милена Божанова и Емел Расимова,
към момента Мариан Маринов е тук като представител на Общината, тук виждам, че са и
Управителя и гл. счетоводител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД. Така, че колеги продължаваме,
имаме предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 9 точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от Кмета на Общината д-р
Людмил Веселинов относно:
Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
Предлагам тя да влезе като точка 8 в Дневния ред.
Който е съгласен с така предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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0
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО се приема.
Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред на днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета на Община Попово за 2017 г. и на план-сметката на
Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ за
2017 г.

2.Предоставяне на целево финансиране под формата на капиталов трансфер за „МБАЛ
– Попово“ ЕООД.
3.Намаляване числеността на Звено „Охрана и контрол“, дейности и мероприятия към
Общинската администрация.
4.Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2018 г. на Общинско
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.
5.Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за
гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 34 села в Община Попово за 2018 година,
съгласно Закона за местни данъци и такси.
6.Определяне на представител от Община Попово за участие в Областната комисия за
изработване на областна здравна карта, необходима за изготвяне на Националната
здравна карта, чрез която се планират на териториален принцип потребностите на
населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
7.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка и
провеждане на процедура по допитване до населението на с. Баба Тонка чрез
референдум относно промяна свързана със закриване на кметство с. Баба Тонка.
8. Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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Единодушно подкрепяме предложението за Дневния ред.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Актуализация на бюджета на Община Попово за 2017 г. и на план-сметката на
Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ за
2017 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Становища имат всички комисии, така че давам думата за становище на Председателя на
ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
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Нашата комисия проведе редовно заседание на 19 декември в 12 часа в пълен състав.
Участие в заседанието на комисията взеха и представители на общинска администрация. С пет
гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на нашата комисия на 18 декември от 13 часа, в пълен състав с
четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на 19 декември от 16 часа заседава в непълен състав от четирима
члена присъстваха с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия заседава на 20.12.2017 г. от 15 часа. Присъствали са всички. По точка 1 с
два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията няма ясно становище по въпроса. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия заседава в пълен състав вчера в 11.30. Имахме представител на общинска
администрация в лицето на г-н Георги Пенчев и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решени във вида без табличните справки:
На основание чл. 124 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21 ал. 1 т. 6
от ЗМСМА и чл. 27 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2017 г.
съгласно Приложение № 1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2017 г. съгласно
Приложение № 2;
3. Приема актуализирана План-сметка на Общинско предприятие „Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово“ за 2017г.
съгласно Приложение № 3;
4. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2017 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения относно
докладната. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам, приемаме, че всичко е уточнено по
комисиите.
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В такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка:
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. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

21
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл. 124 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21 ал. 1 т. 6
от ЗМСМА и чл. 27 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово за 2017 г.
съгласно Приложение № 1;
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2017 г. съгласно
Приложение № 2;
3. Приема актуализирана План-сметка на Общинско предприятие „Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство при община Попово“ за 2017г.
съгласно Приложение № 3;
4. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2017 г.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Предоставяне на целево финансиране под формата на капиталов трансфер за „МБАЛ
– Попово“ ЕООД.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Предвид важността на точката Председателският съвет реши, че тук всички комисии
трябва да изразят становище, така че давам думата за становище на Председателя на ПК
„Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров - общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 2 с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ
няма ясно изразено становище по въпроса. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Единодушно с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, ще зачета проекта за решение, след което ще имаме възможност да го
обсъдим. Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от Търговския
закон, чл. 100 ал. 2 т. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от Закона
за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово, чл. 60 ал. 1
от АПК и във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Одобрява предоставянето на целево финансиране под формата на капиталов
трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД в размер на 1 881 000 лева.
2. Задължава Управителя на „МБАЛ – Попово“ ЕООД с предоставения капиталов
трансфер да извърши плащания по Договор за изпълнение на инженеринг на
енергийно ефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛПопово“ ЕООД, сключен на 22.02.2011 г.
3. Предоставения капиталов трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да се отрази в
бюджета на Община Попово, както следва:
- Увеличение в дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, §
55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ със сумата
1 881 000 лева;
- Намаление в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“, § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 1 881 000 лева.
4. Допуска предварително изпълнение на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3.
Уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Преди да започнем давам думата на
Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, дойде
момента, в който трябва да решим окончателно какво ще правим с това саниране на
болницата. Наистина задълженията тежат като воденичен камък на общинската болница в
Попово. Искам да Ви кажа, че не беше лесно това решение. Милена Божанова го
преболедува. Защото на Ваше внимание ние поставяме въпроса – ще правим ли единадесетте
улици, които бяха включени в списъка или ще отидат парите за оздравяване на болницата?
Аз Ви говорих преди време, че имам надежди съдебните дела да се развият в наша полза. За
съжаление Европейската банка за развитие се присъедини към ФЕИ и като страна минаха
решения вече на три дела, които са през Търговищкия съд. Какви са задълженията в момента
към това саниране? Има блокирана сметка на болницата от частен съдебен изпълнител за 62
хиляди лева. Задължения в процес на съдопроизводство – едното дело – 333 176 лева,
второто, най-тежкото с Европейската банка 1 124 915 лева, третото дело с Асед банк 351
хиляди. Към тези задължения ние сме добавили и вноските седемте, които не са изплатени от
периода- последните месеци до декември за тази година в размер на 146 818 лева.
На Вашето внимание при разглеждане на бюджета за 2018 г. ще бъде поставен
въпроса за капиталов трансфер на болницата за останалите вноски, които ще трябва ние да ги
погасим за следващата година, а те са 6 на брой, с което се ликвидират задълженията на
болницата в размер на 125 844 лева.
Както казах, не беше лесно да вземем решение - един благоприятен факт, че ни
обжалваха поръчката в КЗК за строителство на улици ни даде тази възможност да ползваме
тези средства, които не можахме тази година да ги усвоим за инфраструктура. Искам да
прочета и улиците, които бяха обхват на текущ ремонт на уличната мрежа в Попово – това е
„Ген. Баранов“, „Братя Миладинови“, „Цар Освободител“, „Дряновска“, „Петко Мартинов“,
„Цар Асен“, „Симеон Велики“, „Бенковска“, „Хаджи Димитър“, „Габровска“ и „Фотинова“.
Очакванията на гражданите бяха на лице, но аз мисля, че заедно в Вас ние ще можем да
решим този въпрос със следващия бюджет, защото важно е сега да решим състоянието и
перспективата на болницата, отколкото инфраструктурата. А с Ваше решение евентуално и
подкрепа следващата година, което е във възможностите на общината е да гласуваме един
банков кредит за изпълнение на тази капиталова програма по инфраструктура, улична мрежа
Попово.
Как ли не го въртяхме, самата болницата да вземе банков кредит, като станем ние
гаранти, ние да вземем банков кредит за болницата, но самото търговско дружество не ни
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позволява по този начин да оперираме с банков кредит за болницата. За това предложението
ни е, ние да вземем банков кредит следващата година, което не е плод на сегашното
обсъждане на сесията за улиците, а тази година да решим веднъж за винаги този въпрос.
Мисля, болницата има натрупани задължения в размер около 300 хиляди лева, но тези
задължения са погасими заедно в Ваши решения и с бюджета за следващата година аз се
надявам, че картината около общинската болница ще бъде по-благоприятна. Основното е
сега да вземем решение за големия заем, който тегне на болницата.
Искам да чуя мнението на общинския съвет за така внесеното предложение и да
постъпим зряло и мъдро, защото тази болница са я създавали хората преди нас и ние нямаме
право така с лека ръка да я обречем на закриване, въпреки, че аз съм песимист за цялата
ситуация в страната около здравеопазването. К акто виждате, не само общинското
здравеопазване, но и държавните болници са в много тежко финансово състояние, а не само
финансово, а и организационно и кадрово. Разчитам на Вас да подкрепите внесената
докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Колеги, имате думата за въпроси, тук е и Управителя и
счетоводителя на МБАЛ Попово, може би и тях ще чуем на някакъв етап. Очаквам от Вас
въпроси.
Евгений Георгиев – общински съветник
Вече две години ние поставяхме въпроса от групата на ГЕРБ за състоянието на
болницата. Все бяхме уверявани, че това ще се отложи, това може да се размине и на края се
стигна до тази ситуация. Аз мисля, че ръководството на Общината и общинската болница
трябваше да проявят по-голяма далновидност, по-голямо виждане в бъдеще, за да не стигаме
до тази ситуация. Вярно е, думите, които каза г-н Кмета д-р Веселинов, действително и той
не е очаквал да се получи тази ситуация. Но мисля, че ръководството на общината трябваше
да се вслуша и в нашите апели. Имаше дори и питане официално от нашия колега Димитър
Кънев за болницата, за приемане на оздравителни планове, за започване на плащане на
вноските, но всичко това се отлагаше във времето. Аз гласувах ЗА в комисията с едно
единствено виждане, че нашата община има нужда от болница, която обслужва две общини
Попово и Опака. Гражданите не са виновни за това състояние на болницата, за проявената
недалновидност както и от предишния ОбС, може би и от този ОбС, защото виждаме нашата
вина, може би трябваше да бъдем още по-настоятелни, още по-борбени за изчистване на тези
препъни камъчета, които доведоха до тази ситуация. Мисля, че и ръководството на общината
трябва да си вземе поука и трябва по-далновидно и в бъдеше да решава проблемите, които
възникват с дадените ситуации. Смятам, че гражданите на общината и те са заинтересовани,
тъй като друго е да отидеш на километър до болницата в града или на няколко км от селата
до болницата, друго е да пътуваш 30-40-50 км. Мисля, че Общината трябва да направи
всичко възможно за да не стига до ситуации, както по телевизиите дават болниците всеки
момент целият персонал ще си подаде оставка. Но още един път апелирам за по-дейно и покак да кажа мислене на ръководството на общината и най-вече на ръководството на
болницата за излизане от ситуацията. Благодаря.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, колко е дълга към „ЕНЕМОНА“ към момента или
окончателната сума, която трябва да платим? Тук виждам сумата, че е 2 114 хиляди,
оскъпяването колко е към момента? Тук пише 7.9 % за 7 години?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По принцип д-р Веселинов прочете цифри към кого какво е задължението. Ако трябва
да ги повторим.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Два милиона сто и единадесет по памет – сто и четиринадесет това е по договор.
„ЕНЕМОНА“ отдавна не съществува в правния мир. Тя тази фирма дали е фалирала
не зная причината, но тя си е прехвърлила дълга към различните банки, които оперират
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съдебна процедура срещу нас. Наистина на втора инстанция Апелативен съд се раздели
съдебния състав, председателят на съдебния състав беше на наша страна, а другите двама
членове обаче са за връщане на дълга и би трябвало да отидем във ВАС, но ние смятаме, че
повече е излишно да харчим пари по съдебни разноски за да доказвам, нещо, което явно е
факт – дължим пари. По самия договор оскъпяването от милион и четиристотин, милион и
петстотин се оскъпява с пет-шестотин хиляди лева, така е записан в Еско договора. Тука
допълнителните разходи, които ни товарят са лихвите, но аз мога да Ви кажа, че започнахме
разговори с банките. Милена Божанова има успешни проведени разговори, вчера с Асед банк
са се разбрали, подписахме предварителен договор, подкрепен, нотариално заверен, моя – на
кмета и на ръководителя на болницата – Управителя и ни опрощават лихвите, а освен това се
води разговор с тези банки да бъдат така добри, както ние влизаме коректно с тях да
направят дарение на болницата, ще видим по-нататък как ще се развият тези разговори. Но,
хората искат от нас решение и гаранция, решение на ОбС и гаранция, че общината застава
зад търговското дружество и не са сами и самите банки си дават сметка, че е безполезно тези
дела, при положение, че частните съдебни изпълнители влязат в болницата и започнат
разпродажба, че не могат по никакъв начин да си върнат парите. С тази сграда и активите,
които имат за техника едва ли биха погасили и една десета от разходите, които те очакват да
си вземат средствата по този еско проект. Това е което в момента, Милена Божанова, ако има
нещо допълнително?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ще вмъкна нещо. Извинявам се, че така се намесвам, но понеже г-н Кмета започна как
съм ги преболедувала тези пари и предлагането на тази докладна на Вашето внимание, ще
взема повод и от думите на д-р Георгиев по отношение на далновидността на общинското
ръководство. Започвам с това, принципал на това търговско дружество е ОбС, не
ръководството на, да, не „няма стига“, това е положението. Това са фактите, така говори и
Търговския закон. По отношение на това, да във Варненския Апелативен съд, както каза и гн Кмета единият съдия е подписал решението с особено мнение и ние бяхме наистина с
надеждата и то съвсем обосновано и фактологически, че ако Банката не се присъедини като
трета страна помагач, ние имаме реалния шанс да спечелим делата. За съжаление обаче, на
последния етап Търговищкия окръжен съд отказа да ги присъедини, с решение на
Варненския Апелативен съд се присъединяват като трета страна помагач. В този случай ние
нямаме никакви реални шансове да продължим да водим съдебни дела. Мотивите ни, ако не
бяха присъединени бяха, че ФЕИ е предложило договора за покупко – продажба като особен
залог, вписан в регистъра на особените залози. Европейската банка за възстановяване и
развитие е пристъпила към изпълнение и по Закона за особените залози ФЕИ няма как без
съгласието на банката, фирмата сама да води делата и да си вземе парите, има определен
депозитар, на който трябва да се изплащат сумите по този договор за покупко продажба. Та
по тази причина имахме надежда, че действително ще може да спечелим делата, това само
искам да кажа. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова. Колеги, други въпроси?
Гецо Гецов – общински съветник
Наистина, ние сме изправени пред една сериозна дилема дали ще я има поповската
болница или не. Ако не гласуваме тази сума, болницата знаете каква е съдбата. Аз обаче,
искам да поставя въпроса от другата страна – защо се допусна болницата да достигне до това
положение? Кой ще поеме отговорността? Разбирам инж. Милена Божанова, да ОбС е
принципал на болницата, но кой докара до това състояние болницата? Кой беше този, който
даде инициатива болницата да бъде санирана ? Кой беше инициатора да не се плащат
вноските вече в продължение на близо седем години? И аз поставям други въпроса – кой ще
плати всички тези разноски? Аз имам отговор – ще ги плати данъкоплатеца от Община
Попово. Виждате, уважавания от мен г-н Кмет изброи улиците, които няма да бъдат
направени. До това, защо се стигна – защото не е имало далновидна политика от страна на
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Общината по отношение на здравеопазването, за нейното финансово състояние и кадровото
окомплектоване. И от тука моя въпрос към сегашния управител на болницата - уважаеми г-н
Йовчо Яков, аз искам да ми отговорите на следните два въпроса – първо когато стъпихте в
длъжност какви договори наследихте подписани от Вашите предшественици с болница
Папуров и след като стъпихте в длъжност какви нови договори подписахте с болница
Папуров и с какви суми съответно задължавате болница Попово към болница Папуров?
Благодаря Ви за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гецов. Г-н Яков, можете ли да отговорите сега на този въпрос?
Заповядайте.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Господин Председател, дами и господа общински съветници, г-н Кмете, зам. кметове,
встъпих в длъжност на 9 октомври, тоест вече почти три месеца съм Управител на „МБАЛ
Попово“. Встъпих в интерес на истината с малко страх, защото не знаех какво ще заваря нали
– от тук чувам, от там виждам. Има няколко причини, поради които болница Попово ще я
има. Първата причина е населението на община Попово. До днеска нямам човек и съм
изумен, нито гражданин или бизнесмен, който да не ми е казал – „кажи с какво мога да
помогна“ . Без да изреждам фирмите, които започнаха да помагат всеки се опитва по някакъв
начин да помогне, щото болницата да я има. Това просто ме изумява да Ви кажа честно.
Значи има страшен местен патриотизъм, за което благодаря на цялото население.. Втората
причина, поради която ще я има болница Попово, това е екипа, който заварих там. Много
високо специализирани специалисти, медицински сестри, лекарски състав, да не ги
изреждам. Да, имаме си някакви проблеми, ще ги решаваме, стяга ни шапката с кадровия
проблем, стяга ни шапката нали Ви казах с недофинансираните пътеки, но третата причина,
поради която ще я има болница Попово, това сте Вие господа общински съветници, които
още минала година сте вземали едно много далновидно решение, което е искане на МЗ от
няколко години болниците да се преструктурират. И Вие сте взели решение и болница
Попово се преструктурира като е присъединила хирургия, ортопедия и Оарил Търговище
към собствената си дейност. С това вече ние можем да се гордеем, че се равняваме с една
средна да кажем градска болница в София. Благодаря за това, което сте направили още
миналата година.
Сега, що се касае до договорите, които ме попита г-н Гецов, заварих договори без
стойности, като сме чакали в началото на годината на 2016 и ако си спомняте някои от Вас
да излезе лиценза за новото здравно заведение. Лиценза беше подписан и беше на масата на
д-р Москов и дори са пратили моя бивш колега, моя предшественик да вземе лиценза и в
последния момент лиценза се скри, лиценза го нямаше цяла година. Продължиха едни
безкрайни проверки – колко чаршафа имате, колко легла имате, какво имате и така, това по
сведение на Румен Русев и на г-жа Христова от Търговище. По същото време трябваше да се
поддържа заведението да е в готовност, в момента, в който се подпише лиценза да може да
стартира веднага дейността. Така или иначе в края на юли месец дойде лиценза и вземаха да
работят всички отделения. В момента аз като дойдох заварих тези четири вида договори без
цена, без стойности, ако нещо сте помагали там, за да може да се поддържа през зимата, да
има двама, трима човека, които да палят парно и да поддържат готова инсталацията. Аз
преподписах договор и трябва да Ви кажа, че в момента, ако искате мога с цифри да Ви кажа
– само за Търговище в момента, до края на ноември говоря приходите са малко по-малко от
500 хиляди лева, само от дейностите в Търговище 493 000 лева. Разходите са 445 хиляди
лева, тоест 47 хиляди лева са на печалба отделенията в Търговище. Друго, което трябва да
имате предвид – ние нямаме три отделения, де юре са три, а дефакто са 4 отделения, защото
имаме и операционен блок, който има сестри, санитарка и т. н. Това всичко се издържа само
от дейността на хирургия и оргопедия. ОАРИЛ, ако не знаете да Ви кажа, в Областните
болници, където има държавно участие, държавата плаща и издържа болните, те не се
издържат по пътеки, докато общинските болници, както винаги сме ощетени ОАРИЛ не се
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издържа, той се издържа от нашата дейност, но се издържа само от дейността на
търговищките хирургия и ортопедия. Аз съм дал в началото на декември 10 000 лева от така
наречения наем, тоест от това което са изкарали съм дал 10 000 лева само от техните
средства. Една стотинка не е излезнала от болницата в Попово, тоест останали са 37 500 са
останали на разположение на цялата болница, тоест се ползват от Попово. Така, че е лъжа и
който каже, че е обратното нека да дойде да провери, да видите какви суми тука има при
главния счетоводител, какви суми сме били дали на Търговище и какви сме вземали, точно
обратното е. И аз мисля, че сме пак казвам благодарение на Вас и на Вашите решения, ние
вече можем да се гордеем, че сме една много добра съвременна болница окомплектована с
всички видове, да разбира се второ, не сме трето ниво, окомплектована с всички видове
отделения. Това е, което мога да кажа в момента и съм подписал нов договор г-н Гецов само
да Ви кажа, ония четирите аз не ги признавам като договори, те заминават в пространството.
Подписал съм нов договор за фиктивна издръжка, за фиктивен наем все едно. Това, което си
изкарат, абсолютно всичко от което си изкарат, само от това могат да получат средства. Една
стотинка няма да получат от Попово. Нали се сещате, че съм икономист, една стотинка няма
да дам в повече за нещо, което не е свършено. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Яков, г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председателю, за зла участ преди два дни изпитах с мой много близък –
майката на съпругата ми, изпитах обслужването на болница Папуров и искам да Ви кажа, че
това, което ние вземаме като решение рефлектира и върху нас и върху нашите близки. Първо
– чакахме над 40-45 минути, тук имаше и колеги общински съветници, на които безкрайно
благодаря, че ни помогнаха тогава, чакахме линейка. Оказа се, че линейката е задържана в
болница Папуров, защото друга жена със счупен крак, няма ортопед и държат линейката.
Втората линейка на спешната помощ с друга жена със счупен крак е в града и моята близка
лежи в една локва повече от 40 минути. Какво става по-нататък – беше закарана в болница
Папуров, д-р Веселинов, Вие преди няколко сесии казахте, че ще бъдете горд, че като
вървите по Търговищките улици, цитирам Ви дословно и видите табела МБАЛ – Попово.
Няма никаква табела МБАЛ – Попово, всички знаят, че това е болницата на Папуров, но в 11
часа лицето е закарано в болница Папуров, аз бях на комисия тук и заминах за Търговище. В
три часа лицето стои на носилка в коридора, вир вода мокра, пищи от болка, а Папуров
младши ми обяснява, че трябва някой си лекар, негов колега да му се обади дали скенера ще
може да и направи снимка, защото резолюцията не знам каква била, а той не знае този скенер
дали върши работа. И го попитах – какво правим бе, тази жена стои вече няколко часа? Ами
колегата не ми се е обадил. Отделно говори със съпругата ми и и казва, пригответе се понеже
ще трябва като направим скенера да занесете всичко това на професори във Варна, където
ще Ви пратим и те ще преценят дали ще трябва да я оперираме в Търговище или ще я
закараме пак във Варна. Значи във времето ще се случва това нещо. Но се пригответе за
престоя да плащате по 100 лева на ден. И тя го попитала, ами и скенера ли ще плащаме? – Да
и скенера ще плащате, но още не знам дали този скенер ще ни свърши работа. Това нещо го
изпитах на гърба си, и за това по този начин, ако ще се управлява, и другото да Ви кажа –
когато закарахме, защото аз взех решение и я закарахме във Варна, въпреки, убежденията на
Папуров младши и не знам си какви глупости ми нареди, накрая се стигна ме извика в една
стая да ми каже, ама аз не съм ти искал пет хиляди лева, за какво ми го каза това нещо, на
мен не ми стана ясно, нещо искаше да се застрахова, телефона му стоеше в джоба включен и
т. н. Казах му само, че е сбъркал човека, с който да води тоя разговор.
Какво стана във Варна като отидохме. Във Варна отиваме и документите са
попълнение не на Общинска болница Попово д-р Веселинов, а са попълнени на болница
Папуров. Лекарят, който я приема в спешен прием пита от къде идва пациента? – фелдшера
на спешна помощ казва – пациента идва от частна болница Папуров, и лекарят подписва
документи, че е с частен превоз. И аз тогава му казах на лекаря, пациентката идва от
10

Общинска болница Попово. А, така ли, добре, върна фелдшера, дай документите, защото
този образец, който аз подписах е за частна болница, а не за общинска. Задраска една камара
неща, за да оправи документа, че е от общинска болница Попово. Хиляди неща изпитахме,
казвам Ви, ако с този милион и осемстотин хиляди ние ще лишим хората от улици и от не
знам какво там, но това, че сме сбъркали 2011 г. някой трябва да си признае грешката. Някой
трябва да понесе отговорността за това в пред изборната 2011 година защо тръгнахме да
санираме тази болница? Защото тя вече ще ни излезе и предните привеждания на пари на
частен съдебен изпълнител на три милиона ще стигнем както гледам аз. Имате разсрочвания
и през 2018 г. бюджета още 600 да дадете, сега ще дадем 1 881 000, преди това сме дали
близо 300-400 хиляди, три милиона ще ни струва това нещо. И аз не съм обеден, че Вие
внасяйки тази докладна и цитирайки чл. 100, съгласно който искате да преведете тези пари,
дали е нормално това нещо, и аз специално ще направя запитване до МФ дали наистина това
може да бъде капиталов трансфер, защото това е правено по някакъв проект, който е
сключвал договорите за мен е за затвора, но който му е съдействал за това нещо било ОбС,
било не знам си кой всички са за затвора. Това не е нещо, ние сега ще дадем с лека ръка
1881000 от данъците на нашите съграждани и пак нашите хора ще обречем да изпаднат в
това, в което аз изпаднах преди два дни. Ние нямаме никакво обслужване там. Изобщо не го
слушам другаря Яков какво ми говори тука. Той така е свикнал да говори още от Обединения
блок на труда на Кръстьо Петков, обаче тука сме Попово. Г-н Яков, ще стане въпрос за Вас и
в питането ми после.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Не е много правилно тук да говорим, лекарски тайни си има някакви, но случая с
Вашата любима тъща е много особен. Трябва да Ви кажа, че медицинската сестра, която е
операционна сестра от 33 години казва – за пръв път виждам такъв случай. Тоест, счупена е
не кост, а метал е счупен. За ставата, която сте и правили. Това е за много високо ниво
правене на операция. Когато сте дошли в Търговище са и дали успокоителни и са говорили
със съпругата Ви. Вие после сте вдигнали някакви там скандали не знам защо. По същото
време, поне аз затова искам дигитализация на рентген да направим тук, за да може на
минутата да се четат снимките, които се правят. Второто, което е, ние скенер нямаме в
Търговище. Скенер има в Областна болница. Но и този скенер не става за снимане и да
пратим на доцент Минчев да разчете веднага снимката и затова е станало някакво забавяне.
Значи лечението на Вашата мила тъща касае много високо ниво, не знам къде сте я оставили,
Ваш е проблема, но трябва да я лекуват, по специален калъп трябва да се прави вече ставата
и т.н. Не може да се купи готова става и веднага да се сложи и това сигурно ще Ви оскъпи.
Що се отнася до пари не вярвам някой да Ви е казал, че скенера ще го плащате, след като ние
нямаме скенер. Другото което е, болница Папуров не съществува от три години, така, че ако
някой е казал от Спешна помощ и не знаят от къде си водят болните, това не е проблем на
„МБАЛ Попово“ ЕООД.
Радиана Георгиева – общински съветник
Аз също имам един въпрос към г-н Яков, който няколко пъти в първото си изказване
каза в Попово, болницата ще я има. Та моят въпрос е каква е неговата бъдеща концепция за
развитието на болницата в Попово, ако ние сега дадем тези 1 881 000 лева, съответно и
догодина се допокрият останалите задължения, какви са неговите виждания за развитието на
болницата в гр. Попово, не за болницата в Търговище, като евентуално привличане на
бъдещи специалисти, разкриване на отделения и все неща свързани с нуждите на
гражданите. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други въпроси към г-н Яков, да не го вдигаме непрекъснато. Г-н Гецов?
Гецо Гецов – общински съветник
Използвам изказването на колежката. Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет,
аз вече г-н Яков каза, че вече 3 месеца от както е станал управител, аз предлагам в тази
докладна записка да вземем и едно допълнително решение, в което да задължим управителя
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на болницата на заседанието през месец януари да представи своята управленска програма
както за финансовото оздравяване, така и за кадровото окомплектоване на болница Попово,
защото аз съм от две години общински съветник, от предшестващия управител на болницата
не видях такъв план. Не може да се върви и да се прави нещо, да се вливат едни пари без да
се вижда какво се прави и как се излиза от това състояние, в което се намира болницата. И
другото, което искам още едно допълнение към това решение към тази докладна записка – на
заседанието през месец януари управителят на болницата да направи пълен отчет как е
изразходил този 1 881 000 лева, които сме предоставили целево на болницата. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гецов. Вие правите конкретно предложение, но това трябва да бъде
формулирано като текст за да мога аз да ги подложа на гласуване. В момента така както е
направено аз нямам какво да подложа на гласуване. Моля Ви, ако може да го формулирате
като текст.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз много ясно се изразих. Да бъде като 5 точка Задължава Управителя на МБАЛ
Попово на сесията през месец януари да даде пълен отчет за изразходването на
предоставената сума от 1 881 000 лева.
И като 6 точка съответно да представи План-програма за финансовото заздравяване на
болницата и кадровото окомплектоване на болницата за периода през който той ще
управлява болницата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Гецов. Аз обаче имам един въпрос към Вас – смятате ли, че за 1 месец
това нещо ще бъде изразходвано на 100 % при условие, че имаме разговори, дали ще бъдат
оползотворени? Не е ли кратък периода, в който да дадем отчет? Г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ако прочетете докладната пак казвам внимателно ще видите, че молим за
предварително изпълнение на взетото решение, така че ще се стремим до края на годината да
бъдат изплатени средствата, като и съответно както Кметът каза водим разговори за
опрощаване на лихвите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ок, значи в такъв случай, това, което предлага г-н Гецов е резонно. Добре. Имаме ли
други въпроси към г-н Яков?
Драгомир Петров – общински съветник
Аз просто съм в една дилема, както може би и Вие. Не знам как да гласувам. Просто,
ако не гласуваме за болницата тези пари, болницата си отива. В дилема съм, защото и в попредни години, и в по-предния ОбС ние се занимаваме, дъвчем тая дъвка „болницата“,
даваме едни пари. Една част от колегите винаги сме били за по-прозрачно и да се виждат
нещата, друга по-голяма част си гласуват без да се замислят и ето до къде достигнахме. Един
от въпросите, който г-н Гецов зададе искам и аз просто да получа някакъв отговор, защото
той е в основата на целия този батак станал и с толкова много плащания. За това разсрочено
плащане – кой не пое отговорност? Аз като тегля кредит си правя сметката, и как да си
връщам кредита и вноските. Как може не мога да си го обясня, да не си обслужва кредита, за
да дойде момент с такива големи лихви сега да плащаме всичко, двойно? Просто съм крайно
възмутен и не знам, защото по този начин, ако гласувам ЗА, значи всичко друго, което съм
гласувал през годините като съм казвал и за тия работи се съгласявам с тия пари ей така да ги
дам. Просто, в страшна дилема съм. Поне, може ли да ми каже, специално, защо не са,
разсрочено, то го пише – разсрочено плащане, защо не са се давали тези пари, ами са спрени
за да дойде до това положение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров. Не знам, кой може да го даде този отговор, защото те са
сменени трима управителя междувременно, а болницата към момента е най-новия, който е от
три месеца, който е в момента тук. Г-н Витанов, заповядайте.
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Валентин Витанов – общински съветник
В медиите постоянно се разпространява информация – общинските болници са в
колапс. Нашата болница има допълнителни екстри. Факт е, че болница в Попово трябва да
има. Мисля, че никой друг няма да застане на противната страна. Гложди ме въпроса – защо
при условие, че ние сме принципал и чрез общинския бюджет предоставяме почти
ежемесечно субсидии на болницата, защо част от тези субсидии не са употребявани за
погасяване на тези вноски при условие, че Общината субсидира не само заплати, а и
издръжка. Значи, тук се крие според мен проблема. Ако са се през месец, два тези вноски
привеждани, които не са толкова големи като средства, нямаше да се занимаваме сега с това
положение? От тук нататък като принципал трябва много сериозно да погледнем на
ръководството на болницата по отношение на субсидиите, трябва да бъдат обвързани с
условия. Аз например, много искам процентно какво очаква Управителя на болницата като
субсидия и като изработване по пътеки или по други начини? По какъв начин аз наистина ще
държа да зная колко субсидии се искат, как се употребяват и каква печалба има болницата?
Втория ми въпрос е докога ще бъде според Вас това съглашение между поповската болница
и отделенията бившите на Папуров? Има ли опасност в един хубав момент да се, това да се
прекрати и тогава болницата направо каквито и средства в момента да дадем отново да бъде
ликвидирана? В перспектива, това ли ще бъде филиала на поповска болница в Търговище,
или ще се изграждат отделенията в сградата на поповската болница? Това много живо ме
интересува? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Витанов. Да дадем възможност на г-н Яков да отговори на въпросите
зададени до тук.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Г-н Гецов, благодаря за хубавите въпроси. И аз мисля, кога и как трябва да се отчета.
Действително имам някакви виждания и действително е правилно в началото на следващата
година да дам някакъв план и отчет за бъдещата си дейност. Сега, аз бях почнал още
сутринта да Ви кажа още при първото си изказване. Здравеопазването знаете, че не е много
добре. Специално МБАЛ Попово ни стяга чепика в две направления. Първото е огромното
недофинансиране на пътеките, по които работим. От 2007 г., от както са направени пътеките
с една стотинка не са индексирани. Ако си спомняте 2007 г. минималната работна заплата
беше 200 лева, в момента е 460, а само след 10 дена става 510. Мен и г-н Стоянов, треска ни
тресе какво ще правим, защото най-малко с 10-12 хиляди лева ще скочат възнагражденията.
Не може на една санитарка да не и дадеш 510 лева, не може да не вдигнеш заплата на
медицинска сестра, не може да не вдигнеш заплата на лекар. Това е страшен проблем да Ви
кажа, говорят се най-различни приказки в национален мащаб и сигурно държавните болници
ще ги подпомогнат. Аз не знам по какъв начин да се преборим за да бъдат и общинските
болници да бъдат по някакъв начин от държавния бюджет субсидирани. На този етап не го
виждам. Нали разбирате, че няма как лекарствата да скочат три пъти от 2007 г. до сега, а
пътеката да стои една и съща. Никъде няма оценка на медицинския труд. Аз не знам г-жа
Колева колко получава по пътеката – „х“, която е примерно 200 лева. Пишем – лекарства
такива трябва да дадем, това трябва да направим, а къде е нейната заплата никой не казва.
Това е огромен проблем за цялата страна. Ще се опитаме заедно с Вас, затова имаме
натрупани задължения към 140 хиляди лева към доставчици на лекарства. Хората дават, ние
трябва да лекуваме, а накрая няма от къде да върнем парите. И каквито и суми да е дала до
сега Общината не съм и правил сметка те са отивали сигурно за плащане на част от тези
задължения, които са стари. Ние имаме още задължения да доплащаме заплати на хора,
които са се пенсионирали и т. н., да не Ви се оплаквам, вътрешни са проблемите, но пак
заедно с Вас ще ги решаваме.
Вторият голям проблем за МБАЛ Попово са медицинските кадри. При нас е
застаряващо населението като медицински персонал. Ние имаме 8-9 сестри в пенсионна
възраст и не в първа година на пенсионна възраст. Имаме лекари на пенсионна възраст.
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Имаме лекари, които са на 80 години. Но не можем без него да работим примерно, защото
пада пътеката „х“. Ние всеки ден возим един ренгенолог от километри и аз се страхувам
някой ден да не вземе да умре в колата, но без ренгенолог болницата пада. Това е страшен
проблем. Правиха ни одит преди 10 дена, попитах Гърневски от София от Министерството –
какво правим? Всички избягаха в София. Всички избягаха в чужбина, а ние действително,
ако искаме да привлечем, сега правим чрез Лекарския съюз правим допитвания, опитваме се
– светлина в тунела, една нова медицинска сестра ще дойде от 1 януари, но това са само бели
лястовици. Опитваме се по някакъв начин да окомплектоваме МБАЛ Попово, за да можем
действително да усвояваме малко по-скъпи пътеки и да лекуваме по-качествено хората.
Много е голям проблема колеги, без да Ви се оплаквам, но затова трябва да се вдигнат по
някакъв начин и възнагражденията. В момента никой в болницата не работи на висока
заплата, а този труд просто е къртовски, който полагат нашите медицински работници,
повярвайте ми. Така, че ще се опитам до средата на януари предполагам, че ще бъде
следващата сесия да бъда готов с плана, с вижданията какво мога да направя. Предполагам,
че се препокриха въпросите, които ми зададохте, другите колеги, ако нещо съм пропуснал…
Затова сега се опитваме и ще искаме пари от Вас, искаме и от бизнеса, вече взеха да ни дават
някои хора по малки суми – да дигитализираме рентген, да се закупи някоя и друга техника,
с която да се облекчи труда на медицинските работници и лекарите. Това е, което мога да
кажа. Вижданията в края на януари, когато ме поканите на Вашата сесия ще Ви дам
вижданията си за следващата година.
А, що се отнася за договорите с търговищката СОЛИГЕНА – подписани са за 5
годишен период, така че няма вероятност те да си вдигнат чуковете и да ни оставят
недоокомплектовани с хирургия и ортопедия. Другото, което е ако си спомняте, а може би
само тези, които бяха в комисията, моята визия беше тук и виждане да се отвори отделение
за малка хирургия, тоест за еднодневна. Значи, не си струва тук един човек да ходи за един
цирей в Търговище. В момента има мораториум в цялата страна за разкриване на нови
дейности, което ни спира и мисля, че в момента, в който падне този мораториум ние ще
можем да разкрием такова отделение на базата на бившата хирургия в Попово.
Същевременно в момента подготвяме кабинет за хирургия и ортопедия и всеки ден ще идват
лекари и хирурзи ортопеди просто като кабинет да могат да преглеждат и насочват нашите
болни. Това сме направили за сега. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Яков. Давам думата на д-р Веселинов за някои уточнения.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, очаквано,
очаквано труден разговор. И тоя труден разговор, защото ние трябва да вземем решение, и да
гледаме в перспектива, дали тези пари, които се дават в болницата не отиват на хаус. Да, така
е д-р Георгиев, аз си спомням няколко пъти Димитър Кънев поставя няколко пъти въпроса,
искаше кардинално да решим веднъж за винаги този проблем със заема със санирането, само
че не мога да се съглася и не мога да изрека тези думи, които някои хора казаха, че заради
този проект, някои хора трябва да отидат в затвора. Спомняте си тук това нещо сме го
дискутирали, подготвиха се материали, пратиха се в Прокуратурата и решението Ви е ясно с
отговора на Прокуратурата. И на мен не ми е никак приятно да вадим пари в момента, които
са за инфраструктура, но няма как и аз не случайно казах, че разчитам на Вашата мъдрост и
зрялост.
Г-н Гецов, това как ще се похарчат парите – с Милена Божанова сме се разбрали и на
тях съм го заявил, на г-н Стоянов и на г-н Яков – идват тук, показват платежното нареждане
подписано за превода и тогава им правим превода. Този път няма да пращаме парите при тях,
а те да ги харчат за други дейности. Тези пари са целеви само капиталови за санирането. По
никакъв друг начин. Аз Ви гарантирам, че няма една стотинка да похарчат от тези пари за
други дейности, а и то вече е наказуемо, при положение че днес ние решим да дадем тези
1 881 000, а тази година с Ваши решения спомняте си тази субсидия, която сме им дали тя
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също не е малка. Тя е 343 ли 344 хиляди лева. А освен тези 340 хиляди да се върнем назад
миналата година са над 500 хиляди лева. Така, че болницата е на командно дишане и ако Вие
дръпнете апарата тя загива, на всеки му е ясно. И аз затова Ви благодаря, че това го отчитате.
Оставим ли болницата, той и г-н Яков каза, оставим ли общинските болници, държавата
няма да се намеси и това ми беше и на мен надеждата, не само за държавните, а и за
общинските болници да се финансират както е било преди 10 и повече години. Е няма, пари
както виждате и за държавните болници не дават. Случая и в Ловеч и във Враца, затънали,
защото държавата няма как да финансира търговски дружества.
А за това опасение за филиала в Търговище, аз си отбелязвам и съжалявам за случая
на Димитър Кънев, сега не мога да съм страна, винаги има две страни в такъв спор, но мой
пропуск е и на г-н Яков да направим наистина тази табела, която говорехме, че ще я сложим
във филиала в Търговище. А г-н Витанов, как ще се оттеглят те? Как ще се откажат? Лиценза
е на поповската болница, като се оттеглят с кой лиценз ще работят филиала в Търговище?
Тук въпроса е на лиценз, лиценза е даден на поповската болница и поповската болница
контролира всички техни финансови постъпления и отчита клиничните пътеки с нашия екип.
И за това парите тука като общо стопански трябва да остават дали 8 дали 10 процента, това
ще си го реши Управителя и счетоводителя, а редно е както Ви каза г-н Яков да направим
една справедливост – не само в Търговище колкото изработят да си получат, а и за нашите
отделения – Вътрешно, Детско и Неврология. Да кажем Неврологията изкарва и Болничната
лаборатория много повече, отколкото са им разходите, но и клиничните пътеки в Детско
отделение както Ви говори Управителя, те не са актуализирани не само те клинични пътеки,
но и другите, и във Вътрешно отделение и Неврология и от там идва големия проблем. Това
са неща, които трябва да решава държавата, да има актуализация на клиничните пътеки и от
там да се подобрят приходите на болницата. Всички останали проблеми организационни,
кадрови ще ги решаваме заедно с Управителя и ръководството на болницата.
Още веднъж, благодаря Ви за откровения разговор, не искам г-н Кънев аз да бягам от
отговорност, но все пак има и отговорност морална, има и наказателна, но не бива да ги
месим двете отговорности. Наистина проявих пасивност и малко наивност очаквайки с
делата да бъдат в наша полза и да спестим тези, които Вие искахте много по-рано да ги
дадем и веднъж за винаги да решим този въпрос. Въпроса, поемам това мое състояние, в
което бях в тези години през последните две, но не мога да нося вина за това, че има
подписан договор, поети ангажименти, на базата на икономическия анализ от Енергийна
ефективност, че ще спестим пари и ще преведем тези пари като месечни вноски във времето.
Болницата не е в състояние, както виждате да финансира дейността си, камо ли да отделя
всеки месец още допълнително още 22 000 лева на месец. Това е единствената причина, че
досега не са и предните управители тези пари. Благодаря Ви и Ви призовавам да гласуваме
този въпрос. И за мен не беше лесно решението, както и на Милена Божанова, за да се
изправим днес и да го поставим пред Вас.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Имаме ли колеги още въпроси?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам един въпрос към г-н Яков – как е създадена самата организация на
ръководното тяло на болницата? И не смята ли, че се харчат страшно много пари за
транспорт? Шофьорите до колкото знам са от Търговище, идват до Попово – вземат някого,
до Разград ли къде ходели, връщат се, пак отиват, пак се връщат. Оня ден като бях при тях
видях доста момчета така шофьорчета се мотат там из това, чакат да им дойде часа да отидат
да вземат другия персонал, не знам си кво. Има под него медицински управител и какъв е
вече не знам, и защо има нужда тогава от немедицинско лице – Управител на болницата, пък
в същото време един така доста деен лекар можеше д-р Цонева спокойно да оглави
болницата. Сега я ползваме, но смятам, че и тя ще прегори, така доста дейна е, но да не се
случва да я употребят като д-р Русев.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
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Както по-рано Ви казах липсата на кадри ни кара да пращаме много пари за
транспорт, но примерно ако нямаш анестезиолог в Търговище трябва да го вземеш от някъде
за да има отделение, ако нямаш ренгенолог в Попово, за да не паднат пътеките, за да не
затворим цяла болница трябва да го вземеш от някъде. Значи тези хора, които са шофьорите,
говоря и за нашия тук в Попово и тези в Търговище правят по 400 км на ден минимум. На
месец правят по 8-10 хиляди километра на кола най-малко. Но, ако не го правим това нещо,
ние просто нямаме кадри, които да вземем. Така е записано в пътеката, примерно, че един
доктор на два трудови договора не може да работи. Ето сега болен ще се разболея да се чудя
от къде да намеря ренгенолог. Вие знаете ли, че фармацевта две години, три не е излизал в
отпуска. 90 дена отпуск има да ползва човека. Няма от къде да намерим магистър. Без
магистър падат пътеките. И ако намерим някой от Разград примерно, ще го караме от
Разград, няма как.
Сега, що се отнася до подуправителя, аз съм икономист и имам здравен мениджмънт.
До колкото знам, човекът който сложихме за да ме съветва по медицинската част е много
дейна дама д-р Цонева. Тя се разбира по-добре с докторите. Сега, аз долу горе знам, но не
съм лекар. И затова тя трябва да ми помага по някакъв начин в медицинската част.
А който е искал да дойде да участва, да е дошъл на конкурса, който има здравен
мениджмънт, не само да е лекар, той има право да участва на такъв род конкурс. Съжалявам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Яков. Други въпроси имаме ли? Г-жо Георгиева за втори път.
Радияна Георгиева – общински съветник
Знам, че стана много и някои може би вече се отегчиха от темата, но аз преди малко
попитах г-н Яков как мисли да разреши въпроса с липсата на кадри за в бъдещи периоди, не
получих отговор на този въпрос. Няколко пъти чух - няма няма, няма специалисти, возим от
Разград, возим от тук, возим от там. Така, ние сега ги возим, няма лошо, ами догодина, ами
следващата? Искам да чуя първо той какво мисли по въпроса, от къде мисли да намери кадри
за съответните нужди и да му отправя една препоръка. Значи тепърва няколко випуска
абитуриенти ще завършват в нашите гимназии. Би могло да направи една информационна
кампания по училищата и да се надяваме, че поне 10 момичета ще отидат да учат за
медицински сестри, като съответно после ще започнат работа в нашата болница. Или не се
мисли толкова дългосрочно в момента? Друго, което мога да препоръчам – имам медицински
университети, които могат да бъдат обиколени и кадри, които в момента ще излязат от там,
евентуално от по-близки населени места да бъдат привлечени при нас, защото смятам, че не
съм чувала болница Омуртаг да страда от липса на персонал, болниците в Търговище да
страдат от липса на персонал, в Разград, дори нашите лекари избягаха в част от тези болници
по едни или други причини. Та така, искам да чуя Вашите виждания и Ви отправям тези
препоръки. Не знам до колко са правилни, но смятам, че са една добра идея. И само да кажа,
че имаме в момента, аз познавам едно момче кинезотерапевт, който вече втора година от
както е завършил работи като крупие, защото той не може да си намери мястото в нашата
болница. Не знам дали няма нужда от такъв човек, или не знам, наистина не знам.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Що се отнася за кадрите сте абсолютно права. Аз във моите виждания, когато бяхме в
комисията, която ме избира, на конкурса когато бях съм си го поставил като задача, да се
опитаме да кандидатстваме пред различни институти да станем база за квалификация на
млади специалисти. И това го имаме като идея, въпроса е, че в момента се спират всякакви
такива дейности, както Ви казах, не ни разрешават дори отделение да отворим с двама
доктора. Има мораториум. Но имаме тази идея и само по този начин един специализант, ако
дойде за две години да специализира в Попово той има по-голяма вероятност да остане тука.
Що се отнася до кадрите в 11 и 12 клас, няма как аз да отида и да им кажа да станат
медицински сестри или лекари. Те би трябвало в къщи това да го обсъждат. Нямам нищо
против, напротив който дойде, но нали да го посъветвам, ако кажете мога да отида и в
детските градини, но няма как, няма проблем в това.
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Радияна Георгиева – общински съветник
Извинете, че Ви апострофирам, обаче чакаме планината да отиде при Мохамед, така
ли? Значи казвам информационна кампания между нашите бъдещи завършващи и ако някой
предложи примерно едно, как да кажа, ако някой им представи тази професия като
перспективна, като привлекателна, може би някой от тях ще реши да отиде в такова училище
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Не, нямам нищо напротив.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нека да не влизаме в такива детайли.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Само да Ви кажа, онзи ден назначихме едно младо момиче, което никога не е
работило, завършило за медицинска сестра. Ето д-р Колева ми се усмихва, казала е аз се
отказвам да работя. Никъде не е работила.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Вземала е заем за да се издържа. Дойде в понеделник, работи във вторник, в сряда
сутринта с торбичката каза аз не мога да работя тук.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Защото е трудно, те бачкат като коне 24 часа нали, нейните сестри и докторите,
включително и тя д-р Колева, май се отучихме да работим да Ви кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Яков, аз имам едно предложение нека да не влизаме в конкретика много Ви моля,
задълбахме неща, които са съвсем различни. Г-н Витанов, изчакайте. Аз имам предложение,
виждам, че насоката е за бъдещото развитие, отколкото е по същество за тематиката, която в
момента разглеждаме, затова моето предложение към г-н Яков е следното: нека в това
виждане за бъдешото развитие има една част от презентацията да е насочена към начина на
набирането на нови кадри, така че той да има възможност да го обмисли по-добре, да вземе
под внимание и предложенията, които бяха направени и да ни го предложи, защото сега в
момента няма да решим проблема с кадрите на болницата.
Валентин Витанов – общински съветник
Актуално е, г-н Яков знае много добре, защото е бил в Бюрото по труда в Търговище
известно време, че има младежка заетост, има стажантски програми, които ние финансираме
в рамките на 6 месеца върху прага 800,900 лева, колкото е прага, а при продължаване на
програмата поемаме осигуровките. Така, че трябва да се обърне внимание към институтите и
ВУЗ, трябва ни диплома на дипломирани лекари и медицински сестри и от Бюрото по труда
могат да ползват тази младежка заетост – програмата. Все още работи
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е едно предложение. Г-н Витанов, аз Ви предлагам съвместно с г-н Яков, това е
едно от предложенията, което могат да бъде залегнато в неговата презентация по отношение
на бъдешото развитие на болницата. Може да го посъветвате да бъде в конкретика
предложение, което ще изложи пред нас.
Така, имаме ли други въпроси, не касаещи кадрите за в бъдеще в МБАЛ Попово?
Така, ако няма. Имаше две предложения, които са постъпили от г-н Гецов по докладната. Аз
мисля, че по едното предложение г-н Кмета каза съвсем ясно, че ще бъде целево. Желаете ли
да подложа на гласуване това Ваше предложение за доклад по изразходването.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, желая да бъде, защото аз исках общинските съветници да
знаят, добре Общината ще контролира, инж. Милена Божанова, това им е задължението, с
Кмета, но нека и общинските съветници да знаят тези пари точно къде как са отишли. Какъв
е проблема, никакъв проблем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, формулирайте го много моля още веднъж предложението, за да го подложа на
гласуване.
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Гецо Гецов – общински съветник
5. На заседанието на ОбС през месец януари 2018 г. Управителят на „МБАЛ –
Попово“ ЕООД да представи Отчет – анализ за изразходването на
предоставените средства в размер на 1 881 000 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от г-н Гецов, моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Предложението се приема !
Гецо Гецов – общински съветник
Второто ми предложение е:
6. На заседанието на ОбС през месец януари 2018 г. Управителят на „МБАЛ –
Попово“ ЕООД да представи Управленска програма за финансово оздравяване и
кадрово окомплектоване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение от г-н Гецов, моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Предложението се приема !
Сега, колеги преминаваме към гласуване на решението като цяло по точка 2 както Ви
беше прочетено, касаещо капиталовия трансфер.
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. Ксения Василева Павлова

ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

22
2
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 346
1. Одобрява предоставянето на целево финансиране под формата на капиталов
трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД в размер на 1 881 000 лева.
2. Задължава Управителя на „МБАЛ – Попово“ ЕООД с предоставения капиталов
трансфер да извърши плащания по Договор за изпълнение на инженеринг на
енергийно ефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на „МБАЛПопово“ ЕООД, сключен на 22.02.2011 г.
3. Предоставения капиталов трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да се отрази в
бюджета на Община Попово, както следва:
- Увеличение в дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, §
55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ със сумата
1 881 000 лева;
- Намаление в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“, § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 1 881 000 лева.
4. Допуска предварително изпълнение на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3.
5. На заседанието на ОбС през месец януари 2018 г. Управителят на „МБАЛ –
Попово“ ЕООД да представи Отчет – анализ за изразходването на предоставените
средства в размер на 1 881 000 лева.
6. На заседанието на ОбС през месец януари 2018 г. Управителят на „МБАЛ –
Попово“ ЕООД да представи Управленска програма за финансово оздравяване и
кадрово окомплектоване.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Намаляване числеността на Звено „Охрана и контрол“, дейности и мероприятия към
Общинската администрация.
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Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни
данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по т. 3 с три гласа ЗА, нула ПРОТИВ и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закон за
публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата на звено „Охрана и
контрол“, дейности и мероприятия към общинска администрация – гр. Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.01.2018г., намаляване числеността на звено „Охрана и
контрол“, както следва:
Стара
численост
15

Звено
Звено "Охрана и контрол"

Нова
численост
12

Имате думате за въпроси. Имаме ли? Няма. Който е съгласен предложението за
решение да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закон за
публичните финанси, във връзка с оптимизиране работата на звено „Охрана и
контрол“, дейности и мероприятия към общинска администрация – гр. Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
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1.Одобрява, считано от 01.01.2018г., намаляване числеността на звено „Охрана и
контрол“, както следва:
Стара
численост
15

Звено
Звено "Охрана и контрол"

Нова
численост
12

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2018 г. на Общинско
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 4 с три гласа ЗА, нула ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение тук има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от
Закон за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.01.2018г. разкриването на 6 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви
октомври;
3.Одобрява, считано от 01.01.2018г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;
4. Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2018г., съгласно Приложение
№ 2.
Колеги, имате думата за въпроси. Имате ли? Няма. В такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
чл. 5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от
Закон за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.01.2018г. разкриването на 6 работни места в Общинско
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви
октомври;
3.Одобрява, считано от 01.01.2018г., Приложение към чл. 5 от Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1;
4. Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2018г., съгласно Приложение
№ 2.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за
гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 34 села в Община Попово за 2018 година,
съгласно Закона за местни данъци и такси.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение гласи следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 3 т. 2 от Закона за
местните данъци и такси, Общинският съвет
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РЕШИ
Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2018 г., съгласно Приложение 1.
Въпроси ?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам следния въпрос, понеже тук имаме план-сметка само за дейностите само на
гр. Попово и кварталите Невски и Сеячи, а в докладната е записано, че са включени и 34
села. Не ми стана ясно тези 972900 излиза, че са само са гр. Попово и двата квартала, а каква
е сумата за 34-те села?
Лилия Ненова – общинска администрация
Понеже план-сметката на селата я даваме на диск, защото е в голям обем и общата
сметка за 2018 година е 1 286 772 лева. Увеличението е само поради увеличение на двете
държавни такси, които плащаме, едната от 40 лева става на 45, а другата от 5.20 става 5.48.
Това е разликата от миналогодишната план-сметка.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами така, както поставихме въпроса за болницата преди две години, така започнахме
да поставяме въпроса и за сметосъбирането още преди две години. Просто моля д-р
Веселинов да помисли, дали не е по-удачно с този 1 286 хиляди ние да си организираме сами
сметосъбирането? Мисля, че ще бъде напълно достатъчно всичко. Даже в предни Общински
съвети колегата Дюкенджиев е смятал абсолютно всичко, дори и да вземем лизингови
камиони за сметосъбиране и всичко останало, ще разкрием работни места и ред други неща,
а няма да ги даваме тези пари на някакви фирми, които ние знаем какви фирми могат да
правят събирането на боклуците не само в България, но и в целия свят.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така е, има резон в това предложение. Какво сме предприели? Обявяваме обществена
поръчка за следващата година само за една година. Това ще ни даде време, за да се
подготвим и ние, дали ще е в Социалното предприятие, дали ще направим друго
предприятие по сметосъбиране и извозване, преработка, с Ваше решение в края на
следващата година, може би ще влезем с такава докладна. Водим разговори и с досегашната
фирма, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването, евентуално на остатъчна
стойност да вземем контейнерите и техниката, с която извозват сметта. Какъв ще бъде края
на този разговор аз не мога в момента да Ви кажа, но явно то ще влезе за разглеждане в ОбС,
така че г-н Кънев да се надявам, че с наши сили 2019 година ще започнем да събираме
сметта. Наистина, доказва се, че е възможно да намалим разходите по сметосъбиране и
извозване, но това завишение, което сега го гласувате в план-сметката идва от таксите в
Депото в Търговище. Ние нищо не променяме в следваща година. Предстои да разглеждаме
и този въпрос на друго заседание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов, други въпроси? Заповядайте г-н Гущанов.
Любомир Гущанов – общински съветник
Моя въпрос е технически. Понеже видях, че в план-сметките има отделна цена за
сепариране на отпадъка, в тая връзка искам да попитам какви са плановете относно
сепарирането на отпадъка и изпълнението на ангажиментите по сепариране, тъй като
виждам, че през 2016 г., нали е проведена обществена поръчка, но никой не се е явил, като
представител на Общината казва, това го вземам от Протокола, който е качен на сайта,
Протокол № 10 от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците
за регион Търговище – стигнахме до извода, че основния спиращ момент за кандидатите е
вмененото им задължение за извозване на абсорбирания отпадък до регионалното депо.
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Та въпроса ми е какви са плановете със самото сепариране, ще се сепарират ли на
територията на Община Попово, в тази обществена поръчка включено ли е, ще бъде ли
включено такова задължение? Това са ми въпросите, благодаря!
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Вярно, че на обществената поръчка никой не се яви. Водихме разговори с
единствената фирма, която извършва на територията на областта сепариране. Тя е в
Търговище и сепарира на Община Търговище. За сега разговорите не са ни ползотворни, тъй
като изискванията от тях са да осигурим 8 % отпадък, как беше инж. Ненова ?
Лилия Ненова – общинска администрация
Първоначално 10 % отпадък, като процента се увеличава 8с течение на времето,
съответно се увеличава и цената, но никак не ни е изгодно общо взето.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
И тъй като ние не можем да дадем гаранция, че от тази сепарирана битова смет ще
получават 8 или 10 % и ще нараства, те не искат да сключват договор с нас за сепариране. И
наистина ние сме изостанали в това отношение. Трябва да работим с фирмите, с магазинната
мрежа, с хората, да можем да отделяме предварително отпадъците. Появиха се тук и такива
клошари, които работят за други фирми – събират от кошовете за боклук хартия, пластмаса и
я предават на една фирма, която пък работи с търговищката фирма за сепариране. Явно в
това отношение ние сме изостанали и ще е проблем и работа за в бъдеще, но за сега не мога
да се похваля с някакъв напредък.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, мене въпроса ми е към Вас. Преди време пак във връзка със
сепарирането, бяхме говорили и Вие една среща направихте в Италия там с колко време вече
ги въртим тези неща. Нещо може ли да ни светнете за тези, какво става с тях, имаше
кандидати, които искаха да финансират тука, до къде я докарахме? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Ами за сега, знаете те купиха общинска земя, предоставили сме им възможност –
бившето БКС, двора, като парцеларен план, разработиха идеен проект, разговорите с тях са в
момента на това ниво ОбС да гласуваме средства и да обявим поръчка за изработване на
работен проект, който разбира се те не искат да финансират, а трябва да го финансираме
общината. А по-нататък след финансирането на работния проект при тяхно продължаващо
желание и интерес те да инвестират в самата технология, машини и апарати, но явно от
данните, които вземат от нас за обема, за тонажа на битовата отпадна смет не им дава
икономическа рентабилност, а натиска е да работим и с другите общини, по-големи, които да
карат отпадъците си тук за преработка, което за сега е неизпълнимо от наша страна. На този
етап сме като разговори до сега.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Има ли други въпроси? Не виждам. Добре. В такъв
случай преминаваме към гласуване.
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

ВЪЗДЪРЖАМ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
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11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 3 т. 2 от Закона за
местните данъци и такси, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване,
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на
територията на Община Попово за 2018 г., съгласно Приложение 1.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Определяне на представител от Община Попово за участие в Областната комисия за
изработване на областна здравна карта, необходима за изготвяне на Националната
здравна карта, чрез която се планират на териториален принцип потребностите на
населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението е следното:
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 29 ал. 3 и ал. 4 от
Закона за лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово определя Емел Расимова – зам. кмет в Община Попово за
представител от Община Попово за участие в Областната комисия за изработване на
Областна здравна карта, необходима за изготвяне на Националната здравна карта,
чрез която се планират на териториален принцип потребностите на населението от
достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
2. Общински съвет гр. Попово определя развитието на „МБАЛ Попово“ ЕООД като
стратегическо за Община Попово, във връзка с което определения в т. , от настоящото
решение представител на Община Попово следва да защитава функционирането и
развитието на дейността на „МБАЛ Попово“ ЕООД при участието си в Комисията за
изготвяне на Областната здравна карта.
Въпроси. Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването
по тази точка е явно.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 29 ал. 3 и ал. 4 от
Закона за лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово определя Емел Расимова – зам. кмет в Община Попово за
представител от Община Попово за участие в Областната комисия за изработване на
Областна здравна карта, необходима за изготвяне на Националната здравна карта,
чрез която се планират на териториален принцип потребностите на населението от
достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
2. Общински съвет гр. Попово определя развитието на „МБАЛ Попово“ ЕООД като
стратегическо за Община Попово, във връзка с което определения в т. , от настоящото
решение представител на Община Попово следва да защитава функционирането и
развитието на дейността на „МБАЛ Попово“ ЕООД при участието си в Комисията за
изготвяне на Областната здравна карта.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка и
провеждане на процедура по допитване до населението на с. Баба Тонка чрез
референдум относно промяна свързана със закриване на кметство с. Баба Тонка.
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Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По т. 7 нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г- Гущанов. Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА във вр. с чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, чл.21,
ал.1 т. 5 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.2 и чл. 17, ал.2 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България, чл. 27, ал.1, т.2, чл.30, ал.3, 4, 5 и 6
и чл.33, ал.1 и ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, Общинският съвет

РЕШИ
1.Община Попово да проведе процедура по допитване на населението на с. Баба Тонка чрез
произвеждане на референдум с въпрос :
„Да се закрие ли кметство с. Баба Тонка, Община Попово”
2.Определя дата за произвеждане на местния референдум-18.02.2018г.-неделя.
3.Утвърждава образците от книжата за референдума.
4.Одобрява разходите за организирането и финансирането на референдум, съгласно Плансметка - приложение №1.
5.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка Васил
Стефанов Стоименов с ЕГН: 530811****, до датата на обнародване в „Държавен вестник”
на решението на Общински съвет гр. Попово за закриване на кметството, а в хипотезата на
липса на положителен вот от населението за закриването на кметството-до провеждане на
редовни местни избори през 2019г.
6. Определя основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет
на кметство с. Баба Тонка в размер на 510 лева.
Приложения:
1. План-сметка на разходите за организирането и финансирането на референдумаПриложение №1;
2. Образци от книжата за референдума.
Имате думата за въпроси. Няма, преминаваме към гласуване
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

ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
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12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 от ЗМСМА във вр. с чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, чл.21,
ал.1 т. 5 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.2 и чл. 17, ал.2 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България, чл. 27, ал.1, т.2, чл.30, ал.3, 4, 5 и 6
и чл.33, ал.1 и ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление, Общинският съвет

РЕШИ
1.Община Попово да проведе процедура по допитване на населението на с. Баба Тонка чрез
произвеждане на референдум с въпрос :
„Да се закрие ли кметство с. Баба Тонка, Община Попово”
2.Определя дата за произвеждане на местния референдум-18.02.2018г.-неделя.
3.Утвърждава образците от книжата за референдума.
4.Одобрява разходите за организирането и финансирането на референдум, съгласно Плансметка - приложение №1.
5.Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка Васил
Стефанов Стоименов с ЕГН: 530811****, до датата на обнародване в „Държавен вестник”
на решението на Общински съвет гр. Попово за закриване на кметството, а в хипотезата на
липса на положителен вот от населението за закриването на кметството-до провеждане на
редовни местни избори през 2019г.
6. Определя основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет
на кметство с. Баба Тонка в размер на 510 лева.
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Приложения:
1. План-сметка на разходите за организирането и финансирането на референдумаПриложение №1;
2. Образци от книжата за референдума.
Имаме извънредна точка, която влезе като точка 8.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тук няма становища, затова ще Ви прочета директно предложението за решение:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл.
198б, т. 2 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите , Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на
11.01.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово – д-р
Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за представител на
извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово.
2. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема
решение за промяна на границите на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез отпадане на Община
Попово.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията
на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще
продължат да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
3. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема
решение за промяна на границите на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез отпадане на Община
Опака.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията
на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще
продължат да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения
представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да
гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово.
Въпроси има ли колеги? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
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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. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл.
198б, т. 2 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите , Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на
11.01.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово – д-р
Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за представител на
извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово.
2. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема
решение за промяна на границите на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез отпадане на Община
Попово.
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До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията
на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще
продължат да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
3. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема
решение за промяна на границите на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез отпадане на Община
Опака.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К
системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите на територията
на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще
продължат да се извършват от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения
представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да
гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми колеги общински съветници, от 28 ноември до 19 декември 2017 г. в
общинска администрация са постъпили 11 молби на граждани на община Попово за
отпускане на еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага
следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белчин Беляинов Ангелов
Росица Йорданова Ангелова
Елена Велкова Иванова
Ивайло Стоянов Храниславов
Иванка Димитрова Цуцоманова
Стайко Станев Гечев

-

100 лева
200 лева
100 лева
200 лева
100 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.

Софка Митева Илиева
Драгомир Пламенов Петров
Гинка Тодорова Димитрова
Людмила Томова Георгиева
Цветанка Кирилова Йорданова

Понеже е последно заседание искам да уведомя колегите общински съветници, че за
2017 г. успяхме да се вместим в бюджета отпуснат за годината в размер на 16 000 лева. И да
благодаря на Звеното за социално услуги при общинска администрация за активното им
съдействие и помощ, която е оказана на комисията при вземане на решенията относно
отпускане на еднократните финансови помощи на жителите на града. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет
РЕШИ – отпуска финансова помощ на така прочетените граждани.
Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белчин Беляинов Ангелов
Росица Йорданова Ангелова
Елена Велкова Иванова
Ивайло Стоянов Храниславов
Иванка Димитрова Цуцоманова
Стайко Станев Гечев

-

100 лева
200 лева
100 лева
200 лева
100 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.

Софка Митева Илиева
Драгомир Пламенов Петров
Гинка Тодорова Димитрова
Людмила Томова Георгиева
Цветанка Кирилова Йорданова

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
По десета точка имаме неотговорено питане на г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
По предната точка искам нещо да кажа. Става въпрос за тези пари, които всяка година
отпускаме за, споделих го и с колеги в почивката, но понеже стана въпрос за това, че няма
медицински кадри, вместо да отпускаме така на калпак пари не е ли по-добре д-р Веселинов
Вие да учредите някакви стипендии и от тези пари да се дават стипендии на деца, които ще
учат здравеопазване, медицина, за да има ефект и се създадем кадри. Нали законово ще се
обвърже със съответните договори и тези деца като завършат да работят към поповската
болница. Защото така раздаваме едни пари, те доколко им вършат работа на това. Вършат им
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за ден, два, а ефекта е никакъв. Та това са 16 000 лева все пак. За 4 години мандат са 60-70
хиляди лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми общински съветници, г-н Кънев, аз мисля, че ние не можем да избягаме от
тези еднократни целеви помощи. Другия въпрос, който поставяте има резон, и ние още
предишния ОбС сме взели решение и това решение е валидно. Дори на всички срещи с
абитуриенти аз поставям така, всеки, който е готов да сключи договор с общината по време
на студентските си години за издръжка има гласувани такива средства за желаещи лекари и
инженери най-вече. Но лошото е, че особено лекарите, никой не иска да сключи такъв
договор. Правили сме и срещи с родителите да повлияят на децата тук в Попово, които по
наши предварителни проучвания са студенти, обрекохме на неуспех тази мисия. Сами
разбирате, че в България сега пак се връщам на този въпрос, лекарите много трудно се
връзват с предварителен договор. Ако искате да го прегласуваме това решение на следващата
сесия за стипендии и точно на кои категории специалисти да предлагаме стипендия, но
желанието от наша страна е, предполагам и от Ваша страна, търсят се хора, които да сключат
договор за издръжка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Мисля, че трябва да преминем към следваща точка и
отново думата има г-н Димитров да развие питането си, на което от няколко сесие не
успяваме да отговорим. Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Моето питане е следното:
Уважаеми г-н Кмете, Запознат ли сте с дейността на сдружение „МИГ ПОПОВО –
2007“ с Булстат …….. Включена ли е по някакъв начин Община Попово в него и отдавани
ли са под наем помещения на същото в сграда общинска собственост находяща се на бул.
„Александър Стамболийски“ № 2 ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за отговор на д-р Веселинов. Заповядайте
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Кратък въпрос и кратък отговор. Аз съжалявам г-н Кънев, че аз на две поредни сесии
отсъствах и на този въпрос не можах да отговоря. Въпреки това бях го подписал, при
евентуално Ваше желание писмен отговор щеше да имате. Дали съм запознат ? Не съм
запознат, или по-скоро съм запознат колкото Вие с това сдружение МИГ ПОПОВО 2007.
Община Попово не участва в дейността на сдружението. На това сдружение не са
предоставяни за ползване помещения общинска собственост. Ако имате нещо да доразвиете
кажете, защото така аз не мога да разбера подтекста на въпроса?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами значи регистрацията на това сдружение е направена на пл. „Ал. Стамболийски“
№ 2. В това сдружение в момента ликвидатор вече, а тогава изпълнителен директор е бил
Йовчо Янков Яков, а в управителния съвет е била г-жа Магдалена Радева, която пък
паралелно с това е била изпълнителен директор на тогавашната Фондация, която ние този
мандат закрихме, Фондация МИГ – Попово и просто се навързаха такива странни неща, след
като те не са наемали помещения, как ползват адреса на една общинска сграда да си внесат
документите и да ги регистрират като юридическо лице по надлежния ред. Явно и г-н Яков
още от 2007 г. шета из община Попово и вече така пъзела се нарежда как така се появи и за
управител на болницата, но това в следващи питания ще го доразвием, но аз съм доволен от
това, че Вие казвате, че Вие не сте отдавали помещение, общинска администрация на това
сдружение МИГ Попово и аз бях помолил г-н Георгиев, ако може г-жа Радева да присъства
тука за да каже дали има преливане на средства от единия МИГ в другия, тоест проекти,
които да са печелени от МИГ-а, в който и Община Попово има участие, но не виждам да е
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тука, така че явно е неудобен въпроса за нея ли, какво не знам. Плюс това г-н Георгиев пък
Вие по него бяхте председател на Фондация МИГ, би следвало и Вие да сте чували поне
нещо такова, но, не знам, ще продължим да работим по това нещо да видим какво се е
случвало от 2007 г. насам с това сдружение, акумулирани ли са някакви пари или просто е
нямало никаква дейност това нещо. И не знам до колко г-н Йовчо Яков вече може да е
ликвидатор на това нещо? Но, мен ми е ясно, че г-н Кмета не може в пълна степен да ми
отговори, доволен съм от това, че Вие не сте давали разрешение, а кой как е ползвал адреса
на общината, ще се изясняват тези неща. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така е г-н Кънев. Тук може би трябва да имате отделна точка за разглеждане
дейността на МИГ-а, а не толкова като питане и няма как Магдалена Радева да е тук при
едно питане към мене, но аз се връщам към едно решение № 46 по Протокол 5 от 25.02.2016
г., когато са определени представители във върховния орган на сдружението МИГ Попово, с
булстат …… явно тук действат два МИГ-а, като за този който Вие питате няма дейност, би
трябвало да бъде закрит, но какви са причините аз не знам до този момент да не е
ликвидиран, а в този МИГ – Попово, който го цитирах току що с Ваше гласуване влизат
Ивайло Иванов като представител на Общината и съветниците Николай Черкезов и Димитър
Кънев. Със същото решение е дадено съгласие за участие на Общината с учредителна
парична вноска. Това е което мога да Ви кажа, другото започнете, събирайте и го изяснете
този въпрос с инж. Радева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, тъй като ме засегнахте и аз да кажа, аз помолих г-жа Радева, наистина
тя каза в никакво качество тя не може да бъде, питането е към д-р Веселинов, тя няма какво
да прави, няма какво да добави допълнително към отговора, който евентуално той ще даде.
Така, че аз нямам лостове, с които да я принудя да дойде, пък и доколкото знам тя отсъства
от града.
Да в един период аз бях на Управителния съвет председател, но това е на другия
МИГ, няма нищо общо с този, даже аз не знаех до скоро, че съществува такъв МИГ, за което
няма как да нося отговорност, нито по някакъв начин да давам информация. Това е нещо
съвсем различно до колкото знам.
Така. Толкова по това питане. Имаме още едно постъпило питане. Д-р Георгиев,
заповядайте да развиете своето питането.
Евгений Георгиев – общински съветник
Моето питане се наложи във връзка доста често обикаляне населените места в
общината и натъкване на битови отпадъци от животновъдството почти навсякъде, пред
обори, пред кошари, покрай пътищата. И фрапиращ беше случая, когато се наложи да
пътувам за Русе, минах през Садина, Захари Стояново и там се натъкнах на нелицеприятни
гледки. От двете страни на шосето изхвърляни битови отпадъци от животновъдството и по
специално от животните, оборска тор, по улицата движение на животни, мръсотии, дълго
изчакване да минат животните, защото все пак не трябва да пристъпваме към пътно
транспортно произшествие. Смятам, че в Общината и в лицето на кметовете по села, трябва
да изискват спазването на екологичните норми, спазване на Наредба № 1 и Наредба за
управление на отпадъците на територията на Общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за отговор на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, д-р Георгиев, на основание на
Вашето запитване на 15 декември служители на Община Попово извършиха проверка във
връзка с актуални нарушения касаещи чистотата на улиците и отвеждане на селскостопански
животни в с. Захари Стояново. Какви са констатациите: В село Захари Стояново се отглеждат
около 200 броя едър рогат добитък, 100 броя овце и 90 броя кози. Има регистрирани 4
животновъдни обекта. По-голяма част от населението в селото са безработни и отглеждането
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на животни е техния поминък. По информация, получена от Кмета на селото обичайна
практика е оборския тор да се извозва за наторяване на земеделските земи. При
неблагоприятни климатични условия, дъжд и сняг, оборската тор, така и нерегламентирано и
в нарушение на забрана определена с моя заповед и със заповед на Кмета на селото № 1 от
09.01.2017 г. се изхвърля на „достъпни“ места, както се констатира и от проверката, торта е
струпана до пътя, който Вие визирате. При подходящи условия по-късно тази тор се използва
отново за обработваемите земеделски земи в землището на селото и според сеитбооборота се
извозва на тези земи. По повод на запитването за задръстването на движението по главната
улица трябва да се отбележи, че проблема се състои в това, че някои от животновъдните
обекти се намират на централните улици на селото. В момента на извеждането на животните
на паша те неминуемо минават по част от тези улици. Маршрута определен от Кмета на с.
Захари Стояново с горе цитираната заповед е за извеждане на животни по най-преките улици
без да пречат на движението на главния път. С оглед на горепосочените констатации от
комисията на кмета на с. Захари Стояново Исмет Кюллю е направено предписание за
почистване на оборската тор от банкета на пътя стриктно да се следи за чистотата на
населените места и спазване на маршрута за извеждане на животните на паша.
Това е формалната страна на отговора ми, а пък като ветеринарен лекар, сам
разбирате, че тези животни трупат и отпадъци и винаги е било проблем не само в Захари
Стояново, а и на други села, там където има съсредоточено животновъдство за спазване на
правилата за извозване и недопускане замърсяване с оборска тор. За в бъдеще се опитваме да
коригираме тези проблеми не само в с. Захари Стояново, но и в други села, както казах със
струпване на животни, преди всичко като Тръстика, Зараево, Дриново и др. населени места.
Не знам дали сте доволен.
Евгений Георгиев – общински съветник
Доволен съм от отговора, аз споменах само името на Захари Стояново, но като начало
започнах, че в много села това нещо съществува и трябва да се затегне дисциплината. Все
пак вярно, когато вали дъжд и сняг тези отпадъци не могат да се занесат на нивите, но има
периоди хубави, когато могат да се извозят или да се почистят. Това ми беше мисълта, да
има малко по-строг контрол във връзка с изпълнение Наредбите и органите, които ние
приемаме тук.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Георгиев. И последно на база решение на председателски съвет
решихме да изслушаме ръководителя на местото за настаняване на безпризорни кучета, но
тъй като Директора на дирекция, който ръководи този отдел, г-н Трифонов, той ще даде
малко повече разяснения свързани с настаняването на безпризорни кучета, с програмата и
въобще със състоянието, което е към момента на безпризорните кучета.
Тихомир Трифонов – директор Дирекция при Община Попово
Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми дами и господа общински съветници,
аз се радвам, че се постави този въпрос, защото това е една от темите, по които ние нямаме
никакво основание да навеждаме глава и да считаме, че не сме си свършили работата. За
съжаление повода са писанки от хора, пак за съжаление не знаят къде се намира Попово,
повечето от тях. А това, че не са посещавали приюта за безстопанствени животни, това
въобще не подлежи на коментар, но така или иначе, след като се постави въпроса със
Заповед на кмета беше назначена комисия, ще кажете каква комисия, но всъщност има
няколко методики за проверка на подобен род животновъдни обекти, защото по смисъла на
закона приюта е животновъден обект. И има контролен лист одобрен от Агенцията по
безопасност на храните, по който се извършват проверките и този контролен лист между
другото никак не е формален, защото в него съществуват въпроси, за които дори и тези дето
ни критикуват най-много даже не са се сещали, изключително подробен е въпросника. Преди
да кажа за резултатите от тази проверка и за състоянието, трябва да кажа, че подобни
проверки са извършвани и от Ветеринарно медицинските органи, Областните ветеринарно
медицински органи и от Областната дирекция за безопасност на храните. За щастие, а и
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защото са си свършили работата, колегите работещи в Приюта констатациите и от
проверките на двете институции са изключително положителни. Искам няколко факти да Ви
споделя. От началото на съществуване на приюта през него са преминали 161 става въпрос
до вчера, безстопанствени кучета. Всичките те са кастрирани, обезпаразитени, ваксинирани.
Можем да се похвалим с големия брой осиновени животни. 57 кучета от нашия кучкарник са
осиновени с надлежно оформени документи, включително и паленцето, което беше снимано
от посетители на кучкарника и както е прието да се казва, включително и това кутре е
осиновено още на следващия ден. А 78 след извършените манипулация са върнати в
естествената им жизнена среда, така както е по закон всъщност. Знам, че по закон на много
от Вас, а и на гражданите не им харесва, това че ги връщаме, но ние сме длъжни по закон
това да сторим. Тези, които са осиновени, добре, останалите ние трябва да ги върнем там,
откъдето са заловени. Хубавото е, че вече няма възобновяване на популацията от естествен
принос, но броят на кучетата не намалява, защото всички ние ги пускаме, защото те няма от
къде да дойдат от друго место. Да чувал съм и обясненията, как идвали от други общини, как
идвали и ги карали с каруци и коли, сами разбирате, че това е по-скоро за успокояване на
нашата собствена съвест. Те няма от къде да дойдат, ако ние самите не ги пускаме.
А в този двугодишния период от както съществува приюта с Ваше решение
средствата, които са отпуснати за неговата издръжка и за издръжката на питомците,
живеещи в приюта са почти 100 000 – 98 981. 98 лв. до вчера. От тези средства половината са
отишли за храна и медикаменти. Да, едно от нещата за които сме атакувани е, че няма
договор приюта с медицински специалист, който да извършва манипулациите. Да няма, но в
същото време твърдя, че сме единствения приют в североизточна България начело на който е
назначен ветеринарен лекар. В другите има, да сключени договори с ветеринарни
специалисти, но при нас просто ръководителят е ветеринарен лекар и той извършва
необходимите манипулации. От целия въпросник от контролния лист на Агенцията по
безопасност на храните това, което не сме свършили, което сме препоръчали и със
заключение при работата на комисията към работещите в Приюта е да се обособи помещение
за съхранение на оборудването за почистване и дезинфекционни препарати. То съществува,
просто не му е сложена табела отпред. И договор със екарисаж. За съжаление, заради
проблеми с екарисажа, който ние ползвахме в Шумен, там нещата са много зле. Екарисажа
няколко пъти е закриван, след това се възстановява дейността му, отново е закрит. Нямаме в
момента действащ договор, за щастие не ни се е налагало, тъй като нямаме такива случаи.
Има официален сайт на приюта от една година. Всички, които искат могат да го
видят, имат дни, в които да се извеждат животни, тоест състоянието е такова, че ние
наистина нямаме притеснения. И аз дори искам да апелирам и да решим какво да правим с
хората, които нямайки никакво основание буквално клеветят и общината, и работа на
служителите и ни описват в такива черни краски, които … за съжаление не отговаря нищо на
истината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Трифонов. За какво става дума г-н Витанов.
Валентин Витанов – общински съветник
Става дума за кучкарника. Значи кучкарника най-вероятно е великолепен, всичко е
направено по Европейските норми, сигурен съм, че това е така. Проблема е шума, не
кучкарника, шума, понеже четох доста неща, докато хората ме атакуваха, не знам защо
избраха мен, не съм искал, просто така се получи и като се започне нещо трябва да се
завърши. Та шума е проблема, за околните, които живеят близо до кучкарника. Трябва по
някакъв начин, както и имаше и идея да се получи някаква шумоизолация, защото лично аз
бях свидетел, една ранна сутрин, когато се оказах в района, такава оратория излезе, просто
имах чувството, че ме блъсна нещо. А тези хора ежедневно са там. А също много често,
понеже и аз имам куче и го разхождам в северната част, на Вълкарев където са силозите там
има една горичка и много често намирам там такива кучета, където, току що са се появили на
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него място. Пускат се кучета, ако видите в града някое куче да бяга и да върти глава, току що
е дошло докато се адаптира.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, мисля че изяснихме нещата, никога няма да бъдем напълно
удовлетворени, за съжаление нищо на този свят не е перфектно.
Позволете ми с това да закрия двадесет и седмото заседание на ОбС Попово. Първо да
Ви благодаря за ползотворната работа през годината, естествено имаше си
противоборството, мисля че в това противоборство там излиза истината, да Ви благодаря за
всички добри неща, които сътворихме. Да Ви пожелая на Вас и на всички жители на Община
Попово весели, ползотворни и смирени празници, които наближават, да пожелая на всички
здраве, щастие и късмет, а може би и до някъде ентосиазъм, с който да продължим във
следващата година нашата работа. Благодаря Ви още веднъж ! Пожелавам Ви весели
Новогодишни и Коледни празници!

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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