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ПРОТОКОЛ    № 29 
 

  
Днес, 22.02.2018 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ДВАДЕСЕТ и ДЕВЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа. 

Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума. На заседанието присъстват 23 
общински съветника, имаме кворум, можем да вземаме решения. Откривам ДВАДЕСЕТ И 
ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет Попово.  
 Преди да започнем официалното заседание аз предлагам с едноминутно мълчание да 
споменем Неделина Илиева във връзка с кончината на един млад човек, абитуриент от 
Попово.  
 Заповядайте г-н Георгиев. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Уважаеми председател на ОбС, уважаеми Кмете, уважаеми колеги, уважаеми зам. 
кметове от администрацията, предишната сесия д-р Веселинов ни запозна накрая с два 
проблема, които много ни вълнуват. Първият проблем е с водата, но аз смятам, че след като 
се запознах с протокола на заседанието в Разград разбрах, че д-р Веселинов благодари за 
разбирателството на членовете на Асоциацията от Разград, че дават възможност Попово да 
се развива като се включи в Асоциация Търговище и по този начин много проекти могат да 
бъдат осъществени. Но при последното негово изказване, той ни информира, че има някакви 
проблеми. За това много моля, когато ние го оторизираме да бъде на събранието сега в 
Разград да се изяснят тези проблеми, за да може той на следващата сесия да отговори 
действително вярно ли е това нещо или не и какви са подводните камъни в Асоциацията от 
Разград, които ни е оставила. 
 Другият проблем, с който той ни запозна е проблема с регионалното депо Търговище. 
Той много правилно каза, че от 1 март Търговище спират извозването на нашите отпадъци за 
това депо. Каза една истина, но тази истина има и продължение. Пред мен е Протокол № 12 
от Регионалното сдружение, в който се казва: ще Ви прочета дословно… 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Господин Георгиев, аз само искам да Ви кажа нещо, извинявам се че Ви прекъсвам, но 
нали тепърва започваме заседанието, тези неща наистина не може ли да ги оставим или в 
точка Разни, а ако имате някакво конкретно предложение към дневния ред- да, но в момента 
преди да сме започнали самото заседание навлизаме в едни, сега ще започнем с въпроси – 
отговори, което лично според мен не е удачно.  
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Като председател на групата съветници аз имам право преди заседанието 5 минути да 
взема отношение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Но това не е декларация.  
Евгений Георгиев – общински съветник 
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 Имам право на изказване.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Добре, заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Доктор Дарин Димитров запозна присъстващите с резултатите от проведените 
контролни измервания на състоянието на тялото на регионалното депо. Съгласно данните за 
геодезическата снимка на регионалното депо капацитетът на това депо за неопасни отпадъци 
за общините Търговище и Попово почти е запълнен. Община Търговище като собственик на 
депото изпълняваща задължителни цели по чл. 31 ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците информира община Попово и членовете на регионалното сдружение съгласно чл. 
49 ал. 9 от ЗУО от 01.03.2018 г. генерираните на тяхната територия смесени битови отпадъци 
няма да бъдат приемани за депониране, тъй като същите не преминават през предварително 
третиране. Община Попово като член на Сдружението не е изпълнила до този момент 
поетите ангажименти с решение № 1 т.4 от Протокол № 7 от 01.12.2014 г., с което се 
разпределят ангажиментите между общините за изпълнение на целите –чл. 31 ал. 1 от 
Решение № 3 на Протокол 8 от 03.02.2016 г. с което общото събрание удължава срока за 
организиране на сепариране на смесените битови отпадъци. С това исках да Ви запозная и 
много моля г-н Кмета да се уточнят тези работи, защото битовите отпадъци са един проблем 
не само на Община Попово, но и на много общини. Всички сме свидетели на реагиране на 
гражданите, така че трябва да се изясни защо ни е отказано на нас депонирането на тези 
отпадъци. Благодаря Ви.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Георгиев. Продължаваме по същество. На заседанието присъства 
кмета на Общината д-р Л. Веселинов, инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово, 
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС, експерти от общинска администрация.  
 Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от председателя на 
ОбС г-н Георги Георгиев. 
 Колеги, всички имате предварително раздаден дневен ред за предстоящото заседание, 
който е от 12 точки. 
 Постъпило е едно питане от общинския съветник Димитър Димитров.  

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред на днешното заседание: 
 
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община Попово. 
 

2.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с цел осигуряване на временен 
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура 
BG16RFOP001-2.001 ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“, финансиран по 
договор № BG16ROP001-2.001-0039-С01 от 24.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г. 
 
3.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с цел осигуряване на временен 
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура 
BG16RFOP001-2.001 ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, финансиран по 
договор № BG16ROP001-2.001-0151-С01 от 17.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г. 
 

4.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 
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5.Учредяване право на пристрояване и надстрояване в Поземлен имот с идентификатор 
57649.503.3932 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Въстаническа”,  на сграда с 
идентификатор 57649.503.3932.1, за изграждане на обект: „Реконструкция на 
съществуваща двуетажна сграда, пристройка и преустройство на таванско помещение, 
за ресторант и стаи за гости”.  
 
6.Одобряване на оценки за продажба на недвижим имот и сглобяеми къщи като 
материали. 
 
7.Прекратяване на съсобственост между община Попово и ЕТ „Деко – 2002 – Дечо 
Дечев” в УПИ VІ от кв.123А по регулационния план на с. Садина,  чрез изкупуване 
частта на Общината. 
 
8.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград. 
 
9.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище.  

 
10.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2018 г. 
 
11.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на 
днешното заседание, моля да гласува.  
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Дневния ред се приема колеги. 

 
Преминаваме към работа по първа точка. 
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община Попово. 
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 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 20 февруари,  в 12 часа в пълен състав. 
Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С три  гласа ЗА и 
два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за решение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
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Румен Димитров – общински съветник 
 На редовно заседание на нашата комисия  на 19 февруари 2018 г. от 13 часа, в пълен 
състав и в присъствието на представители от администрацията  с четири гласа ЗА и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви. 
Невзат Феимов  – зам. 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 20 февруари от 16 часа заседава в пълен състав. С четири гласа ЗА  
и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага проекта за решение да стане решение. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря  на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия на редовно заседание в състав от четирима члена  с два гласа ЗА и 
два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма становище.    
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 Нашата комисия в пълен състав заседава вчера в 11.30. С два  гласа  ЗА и три 
ВЪЗЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната.   
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Преди да Ви дам думата за въпроси и мнения искам да зачета проекта за решение:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №51/31.01.2018 г. за Бюджетната процедура за 2019 г. на 
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания 
БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ 
за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 
Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите.  

2. Одобрява Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2019-2021 г. съгласно Приложение №8а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на 
финансите.  

3. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
раходи за периода 2019–2021 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към Указания 
БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 
периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и разходите 
за лихви по него за периода 2019-2021 г. на Община Попово съгласно Приложение №6г към 
Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 
ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 
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5. Одобрява Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата 
периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на 
общините на Община Попово съгласно Приложение №7в към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. 
за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на 
Министерство на финансите. 

6. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за 
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение 
1б. 

7. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода 
2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно 
Приложение №10а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите.. 

8. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД 
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на 
финансите. 

9. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 г. на 
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на 
Министерство на финансите. 

10. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2019-2021 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение 
№6в към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните 
прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 

11. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 
периода 2019-2021 г. 
  
 Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения, по докладната записка. 
Заповядайте. Имате ли някакви въпроси или мнения. Ако нямате, преминаваме към 
гласуване по първа точка от дневния ред.  
 Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува.  
 
Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -        18 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      9 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 366           
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №51/31.01.2018 г. за Бюджетната процедура за 2019 г. на 
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания 
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БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ 
за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 
Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите.  

2. Одобрява Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 
2019-2021 г. съгласно Приложение №8а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на 
финансите.  

3. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
раходи за периода 2019–2021 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към Указания 
БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 
периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и разходите 
за лихви по него за периода 2019-2021 г. на Община Попово съгласно Приложение №6г към 
Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 
ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 

5. Одобрява Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата 
периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на 
общините на Община Попово съгласно Приложение №7в към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. 
за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на 
Министерство на финансите. 

6. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за 
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение 
1б. 

7. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода 
2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно 
Приложение №10а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите.. 

8. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД 
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на 
финансите. 

9. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 г. на 
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на 
Министерство на финансите. 

10. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2019-2021 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение 
№6в към Указания БЮ №1/12.02.2018 г. за подготовката и представянето на бюджетните 
прогнози на ПРБ за периода 2019-2021 г. на Министерство на финансите. 

11. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 
периода 2019-2021 г. 
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Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с цел осигуряване на временен 
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура 
BG16RFOP001-2.001 ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово“, финансиран по 
договор № BG16ROP001-2.001-0039-С01 от 24.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г. 
Вносител: д-р Л. 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  

Искам да докладвам по точка 2 и 3 едновременно, защото теса  идентични. Нашата 
комисия с четири гласа ЗА  и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и по двете точки предлага проектите  за 
решение да станат решение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на секретаря  на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ Румен Кьосев.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Аз също ще докладвам и по двете точки. Нямаме изразено категорично становище. 
Два ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:  
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг: 
1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност 
на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово ”, финансиран от Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г., 
приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 
райони", процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 
райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 600 000,00 лв. (шестстотин хиляди лева); 
 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-
2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г. и/или собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %,  
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 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка, 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и  

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Попово, по чл. 45, ал. 
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да 
го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т. 1.  

 
 Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения по докладната 
записка. Има ли такива?  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председателстващ, без съмнение подобряването на енергийната 
ефективност на тези 19 жилищни сгради, предстоящите и предходните преди тях е 
изключително важна стъпка в подобряването на жизненото ниво на хората в община Попово. 
Мен ме интересува, понеже източника на финансиране и на двете точки е един и същ ФЛАГ, 
интересува ме за този милион и триста хиляди, който ние ще вземем като краткосрочен заем 
колко ще е оскъпяването в края на периода, когато трябва да върнем този заем? Благодаря. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Други въпроси, колеги има ли други въпроси за да може да се отговори заедно? Няма. 
Г-жо Божанова? 
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Благодаря Ви г-н зам. председател. Оскъпяването зависи директно кратко Ви 
отговарям от срока, за който ще възстановим кредита. То е обвързано с велифицирането и 
сертифицирането на искането за окончателно плащане по Оперативната програма. 
Благодаря. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Други въпроси? 
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Окончателния лихвен процент се формира като се вземе шестмесечния размер на юри 
бора, който ако искате мога и това да разкажа как се определя, който към настоящия момент 
е отрицателна величина минус 0.280 % беше до колкото си спомням, импровизирам в 
момента. Събират се – 0.280 + 4.083 %. По този начин се получава окончателния лихвен 
процент по договора за заем. Накрая връщаме като се направи аритметична сметка колко 
време сме ползвали тези средства и по този лихвен процент и така. По математика ли ще ме 
изпитвате сега ?  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-жо Божанова. Други въпроси, колеги имате ли?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Понеже и онази вечер на обсъждането г-жа Божанова се държа арогантно, нека хората 
да научат за 12 месеца колко пари ще платиме, нали Вие ще договаряте г-жо Божанова 
всичко това, кажете на хората за 12 месеца този кредит от 600 хиляди лева колко ще се 
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оскъпи? Просто и ясно. Говорим за тая точка. И следващата точка още 700 хиляди, за милион 
и триста колко ще коства това нещо. Какво се лигавите сега с нас, сметнете си го, таковайте 
си го. Слезте малко на земята.  
 Д-р Веселинов, това е безобразие. Оная вечер се държа по същия начин пред 
гражданите тука. Ние питаме нещо, тя – сметнете си го, не знам какво си го направете. Ми 
хубаво, ще го сметнем. Нали искате да го подкрепиме и ние ще го подкрепиме. Но нека да 
бъде по-коректна. Сега… 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Аз мисля, че тука Вие пледирате за коректност, а употребявате думи като „арогантна“, 
„слезте на земята“, моля Ви. Хайде да не натягаме обстановката и да се държим както 
подобава. Какво искате от заместник кмета? То е написано. Тези правила във ФОНД ФЛАГ 
ги направихме заедно с НСОРБ. Както всички общини, така и Попово участвахме във ФОНД 
ФЛАГ. ФОНД ФЛАГ е създаден именно за това, тъй като общините нямат ресурси да 
посрещат финансирането на Оперативните програми беше създаден ФОНД ФЛАГ, който 
пуска необходимите средства за финансиране на Оперативните програми, в случая Региони в 
растеж. Ние в ОП Региони в растеж имаме да усвояваме 10 милиона. Тези 10 милиона по 
лимит не можахме да ги достигнем, тъй като са разпределени 5 на 5 на обществени и 
държавни сгради и частни жилищни кооперации. В частните жилищни кооперации 
достигаме лимита. Сега допълнително е отворена програмата Региони в растеж на 
конкурентна основа трябва да кандидатстваме за още сгради, ако ни одобрят. Формулата, тя 
инж. Милена Божанова Ви я каза, тя е една за всички общини и е закована. Сега как точно да 
Ви изчисли, аз мисля, че не е проблем, ще Ви изчисли това, но на следващата сесия да Ви 
даде като окончателно, или след като взаимоотношението с ФОНД ФЛАГ по тази програма, 
по тези проекти да Ви докладваме колко сме платили. Как да кажем кога ще се одобрят 
направените строително материални регулации, строителство по тези програми, одобряват се 
средствата, след това ни се възстановяват и ние възстановените средства ги превеждаме във 
ФОНД ФЛАГ. Имате ли готовност да им кажете за един месец поне колко ще са ? Ами явно 
нямаме готовност.   
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 За един месец около две хиляди. По 12 месеца прави какво – 24 хиляди.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Аз Ви благодаря, че заявявате, че Общината заедно с Оперативната програма се 
опитваме нещо да правим добро за променяне облика на града, в частност на тези жилищни 
кооперации, заедно с предишните по националната програма нещата в Община Попово по 
санирането на жилищните кооперации вървят. Да се надяваме, че правителството и тази 
година ще отпуснат средства по Националната програма и ще продължим това, което сме 
започнали. Вие предлагате ли по някакъв друг начин да процедираме с ФОНД ФЛАГ, или да 
не вземаме този краткосрочен заем? Предложете, аз съм готов, предполагам и финансистите. 
Но ние друг изход нямаме освен да ползваме този Фонд ФЛАГ. Не вземаме от банка, не се 
конкурират банките кой да ни дава с по-нисък лихвен процент, това си е казано в 
създаденото от НСОРБ финансов ресурс.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря, д-р Веселинов. Колеги, други въпроси? 
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 
 Уважаеми дами и господа, само искам да допълня нещо. Срока, който е даден в 
докладната, това е максималния срок за ползване на краткосрочен заем – 12 месеца. Идеята 
на екипите по проекта и на Общината и на финансовия екип е тези кредити още към края на 
годината да бъдат възстановени, което предполага, както Ви казаха около 60 хиляди лева за 
двата заема говорим, нали 50 или 60 хиляди, може би с 1/3 сумата ще бъде по-малка, тъй 
като и двата проекта приключват през август месец. И ако екипите на проектите, то не ако, а 
те са длъжни към август месец да подадат искания за окончателно плащане, което 
предполага в рамките на 3-4 месеца да бъдат възстановени средствата и ние да си погасим 
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кредитите. Така, че идеята е към края на тази бюджетна година кредитите да бъдат погасени. 
Благодаря Ви. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, други въпроси имате ли? Ако няма да преминем към гласуване. Който е 
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА         -        27 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 367               
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг: 
3. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност 
на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово ”, финансиран от Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г., 
приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 
райони", процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 
райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 600 000,00 лв. (шестстотин хиляди лева); 
 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-
2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г. и/или собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка, 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и  

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Попово, по чл. 45, ал. 
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да 
го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т. 1.  

 
 
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с цел осигуряване на временен 
недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура 
BG16RFOP001-2.001 ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, финансиран по 
договор № BG16ROP001-2.001-0151-С01 от 17.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г. 
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Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Тука двете становища, които са по тази точка изразиха мнение, заради това, ако ми 
позволите да зачета проекта за решение: 
 

На основание 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг: 
5. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност 
на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово ”, финансиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 
г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони", процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 700 000,00 лв. (седемстотин хиляди лева); 
 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-
2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г. и/или собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка, 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и  

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Попово, по чл. 45, ал. 
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

6. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да 
го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т. 1.  
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Имате думате за въпроси. Понеже двете точки бяха идентични и беше направено 
обсъждане можем да преминем към гласуване.  
 В такъв случай преминаваме към гласуване по точка 3 от дневния ред, което пак е 
поименно.  
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА         -        27 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      1 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 368           
 

На основание 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг,  Общинският съвет 

РЕШИ 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския 
дълг: 
7. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност 
на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово ”, финансиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 
г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони", процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 700 000,00 лв. (седемстотин хиляди лева); 
 Валута на дълга – лева; 
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-
2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г. и/или собствени бюджетни средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.083 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка, 

 Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 
настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог, и  

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Попово, по чл. 45, ал. 
1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 
Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

8. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да 
го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите 
за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия 
за изпълнение на решението по т. 1.  

 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Невзат Феимов  – зам. 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 пет  гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
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 Проекта за решение тук има следния вид:   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 
периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г., в размер на 140.00 лв.  

 
 Колеги, имате думата за въпроси и мнения. Имате ли? Надявам се че няма, за такава 
малка сума. В такъв случай преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така прочетения 
проект да стане решение, моля да гласува:  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА         -        28 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 369   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от 
Наредбата за командировките в страната,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 
периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г., в размер на 140.00 лв.  
 
  

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Учредяване право на пристрояване и надстрояване в Поземлен имот с идентификатор 
57649.503.3932 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Въстаническа”,  на сграда с 
идентификатор 57649.503.3932.1, за изграждане на обект: „Реконструкция на 
съществуваща двуетажна сграда, пристройка и преустройство на таванско помещение, 
за ресторант и стаи за гости”.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия единодушно подкрепя проекта за решение да стане решение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение, а именно: 
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На основание чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от 

НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

        1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на 
пристрояване от 48 кв.м. и надстрояване от 273 кв.м. в ПИ с идентификатор 57649.503.3932 
по кадастрална карта на гр.Попово собственост на Общината по АОС 13244, на сграда с 
идентификатор 57649.503.3932.1, собственост на Светослав Генчев Славчев за изграждане на 
обект: „Реконструкция на съществуваща двуетажна сграда, пристройка и преустройство на 
таванско помещение, за ресторант и стаи за гости”, съгласно одобрен идеен проект от  
Гл.архитект на Общината. 
        2. Одобрява цена от 11 715 лева за правото на пристрояване и надстрояване. 
        3. Сключването на договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване,  да 
стане след извършване на всички дължими плащания от Светослав Генчев Славчев. 
 

Имате ли въпроси ? Нямате въпроси. Преминаваме към гласуване по точка 5 от 
Дневния ред.  
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА    -   28 
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   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 370                            
 

На основание чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от 
НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

        1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на 
пристрояване от 48 кв.м. и надстрояване от 273 кв.м. в ПИ с идентификатор 57649.503.3932 
по кадастрална карта на гр.Попово собственост на Общината по АОС 13244, на сграда с 
идентификатор 57649.503.3932.1, собственост на Светослав Генчев Славчев за изграждане на 
обект: „Реконструкция на съществуваща двуетажна сграда, пристройка и преустройство на 
таванско помещение, за ресторант и стаи за гости”, съгласно одобрен идеен проект от  
Гл.архитект на Общината. 
        2. Одобрява цена от 11 715 лева за правото на пристрояване и надстрояване. 
        3. Сключването на договор за учредяване на право на пристрояване и надстрояване,  да 
стане след извършване на всички дължими плащания от Светослав Генчев Славчев. 
 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Одобряване на оценки за продажба на недвижим имот и сглобяеми къщи като 
материали. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.  
Невзат Феимов  – зам. 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 пет  гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия също единодушно подкрепя проекта за решение.     
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:    
 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, 
ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

 

РЕШИ 
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       1.Одобрява начална продажна цена :  
          - 7 148.50 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.400 по кадастрална карта на 
гр.Попово, ул.”Есперанто”№4 с площ 336 кв.м., ведно със сграда с идентификатор 
57649.503.400.1 освидетелствана за събаряне, като материали, собственост на Общината по 
АОС 13184/10.10.17г. Цената е без ДДС.  
       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 20 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 630 лева за къща от олекотени панели № 29 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        - 1 610 лева за къща от олекотени панели № 37 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        - 1 600 лева за къща от олекотени панели № 82 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
       
  Въпроси, мнения по докладната? Няма доколкото виждам. Преминаваме към 
гласуване.  
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
 След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 371                          
 

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, 
ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

       1.Одобрява начална продажна цена :  
          - 7 148.50 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.400 по кадастрална карта на 
гр.Попово, ул.”Есперанто”№4 с площ 336 кв.м., ведно със сграда с идентификатор 
57649.503.400.1 освидетелствана за събаряне, като материали, собственост на Общината по 
АОС 13184/10.10.17г. Цената е без ДДС.  
       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 20 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 630 лева за къща от олекотени панели № 29 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        - 1 610 лева за къща от олекотени панели № 37 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        - 1 600 лева за къща от олекотени панели № 82 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
    
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Прекратяване на съсобственост между община Попово и ЕТ „Деко – 2002 – Дечо 
Дечев” в УПИ VІ от кв.123А по регулационния план на с. Садина,  чрез изкупуване 
частта на Общината. 
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА и подкрепя проекта за решение.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия също единодушно подкрепя проекта.     
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение, а именно: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ VІ от кв.123А по регулационния план на с.Садина, чрез продажба частта на Общината 
по АОС 13239 представляваща 335 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към 
гореописания Урегулиран поземлен имот на  ЕТ „Деко – 2002 – Дечо Дечев”  представляван 
от Дечо Ганев Дечев от гр.Попово. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 1 
340 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 
всички дължими плащания от съсобственика.    
 

Колеги имате думата за въпроси и мнения. Имате ли въпроси? Гледам, нямате 
въпроси. Значи гласуването по тази точка пак е поименно.  
 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
 

ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 372                             

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 

чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ VІ от кв.123А по регулационния план на с.Садина, чрез продажба частта на Общината 
по АОС 13239 представляваща 335 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към 
гореописания Урегулиран поземлен имот на  ЕТ „Деко – 2002 – Дечо Дечев”  представляван 
от Дечо Ганев Дечев от гр.Попово. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 1 
340 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на 
всички дължими плащания от съсобственика.    
 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно 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 
 Ако ми позволите да Ви зачета решението: 

 
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 
06.03.2018 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.10 от Закона за водите, Община Попово приема 
годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2017 г.; 
 3. На основание чл.9, ал.2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Община Попово приема отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2017 г. и се съгласява същия да бъде 
публикуван на интернет страницата на Областна администрация Разград в раздел Асоциации 
по В и К. 
 4. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за 
счетоводството, във връзка с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация Община Попово приема годишен финансов 
отчет на Асоциацията по В и К за 2017 г. и се съгласява същия да бъде публикуван на 
интернет страницата на Областна администрация Разград в раздел Асоциации по В и К; 
 5. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите и чл.6.2 от договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги Община Попово одобрява 
инвестиционната програма, която е изцяло съобразена с инвестиционните нужди на всички 
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публични собственици в обособената територия и гарантира пълно изпълнение на 
задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград 
за 2017 г.; 
 6. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите и чл.6.2 от договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги Община Попово одобрява 
подробна инвестиционна програма за 2018 г. След анексиране на договора, съгласно чл. 2.2 
от същия, подробната инвестиционна програма за 2018 г. следва да бъде изменена, като 
страните се съгласяват да използват модифицирана подробна програма, с която да бъдат 
променени финансовите условия във връзка с настъпилата промяна. 
 7.  На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите Община Попово приема 
бюджета на асоциацията по В и К за 2018 г. 
 8. 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. 
 
 Заповядайте г-н Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, в началото д-р Георгиев започна с 
проблема ВиК Разград. Сега Вие ще гласувате и следващата точка за представителство и в 
Разград и в Търговище. Аз искам да споделя с Вас, че не виждам смисъл да ходя вече в 
Разград или наш представител на ходи в Разград. Това, което иска д-р Георгиев да изясним, 
то се изясни между другото на политическо ниво. Миналият път Ви казах, беше извикан 
управителя на ВиК Разград при министъра по искане на Дарин Димитров и на Областния 
управител и въпроса, който той постави на предното заседание, че има намерение и е внесъл 
докладна- искане до Министерството на регионалното развитие да преустанови работа и 
издръжка естествено на система Дунав, тъй като Попово ползва 10-12 % капацитета на 
система Дунав е не е ефективен и затова той иска да бъде преустановено действието на 
система Дунав. Нещо повече, предложение е имало да премине система Дунав към ВиК 
Разград, те да я издържат, тъй като един от членовете на ВиК Асоциация Търговище – 
Попово, единствени ползват това водоподаване. Тогава изразих опасение, че нещата в 
бъдеще при смяна на политическото статукво и продиктувано от икономически интереси 
може да накара оператора на система Дунав ВиК Разград да преустанови водоподаването 
към Попово и тогава Попово и селата, които се намират по посока Ломци да останат без 
нормално водоподаване. Каква ще бъде по-нататък историята аз не знам. Държа да кажа, че 
за сега подаване от ВиК Разград чрез система Дунав е налична и ние нямаме проблеми. Това 
е, ако Ви удовлетворява д-р Георгиев. Какъв смисъл е, аз питам и Вас, какъв смисъл да ходи 
наш представител вече в Разград?  

Мен ме притеснява другото по точката следващата за представителството в 
Търговище. Пред мен е Инвестиционната програма, която изисках вчера да ми бъде пратена. 
Инвестиционна програма, подробна на Търговищкото ВиК дружество, където Попово не 
съществува. Попово не съществува в капиталовата инвестиционна програма. Мен този 
въпрос най-много ме притеснява. Ние всяка година чрез ВиК Разград имаме инвестиция, 
ремонти на различни участъци. И в други ден като отида, мисля, че беше на 27 във вторник, 
другата седмица, аз този списък без Попово, ще го поставя на вниманието на Асоциацията. 
Защото Попово хем удовлетворяваме тяхното искане, хем консолидираме. В някакво бъдеще 
очакваме да бъде и Попово да бъде облагодетелствано в ОП Околна среда с втори етап, което 
за сега остава илюзорно и не мога да Ви кажа със сигурност, както между другото и 
останалите общини във ВиК Асоциация Търговище, тъй като ние последни се включваме, да 
не би финансовите ресурси по оперативна програма да не достигнат до Асоциация 
Търговище, но да не гадаем. Но мен ме притеснява, че няма никаква инвестиция предвидена 
за 2018 година. Това е, което мога да Ви кажа по двете точки – сегашната и следващата. Все 
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още активите не са прехвърлени от ВиК Разград към ВиК Търговище. Кога това ще стане – 
оперативно, организационно Звеното в Попово си остава към Разград докато не се 
прехвърлят активите. На бюрото са ми три огромни папки с активи, които ние прехвърлихме 
като наша собственост на ВиК Разград за стопанисване и управление. Сега ще предстои 
отново да ги описваме, да ги оценяваме и да ги прехвърляме към ВиК Търговище. Да се 
надявам, че тук Министерството на регионалното развитие ще помогне на двете държавни 
дружества този процес да стане по-безболезнен.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов за разясненията. Други въпроси имате ли?  
Валентин Витанов – общински съветник 
 Аз виждам първо едно раздвояване Търговище – Разград, което някак си виси. Имам 
едно чувство, че от двата стола ще седнем на земята. Никаква сигурност не виждам и в 
перспектива днес. Какво трябва да направим за да се гарантират нещата. Дали по някакъв 
начин да търсим контакти с Разград и система Дунав. На практика само от там може да дойде 
вода в Попово, че и Опака повлякохме. Какво може да се направи? Явно е, че Търговище 
какво винаги, да не употребявам други думи, които ми идват, какво трябва да направим ние? 
Това е въпроса. За мен, това е изхода, преговори с Разград и пак сдружение с тях.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Да, собственика, този който управлява система Дунав е поискал затварянето на 
системата. Поискал го е от Областния управител, който всъщност е собственика на тази 
система. Както каза и д-р Веселинов, Попово ползва 10-12 % от тази система, в моменти 
когато имаме нужда. Разград са си добре, защото те ползват тази система само когато имат 
авария по системата. Логично е да поискат затваряне на нещо, което не експлоатират  
толкова много в пълния си капацитет. Ние също можем да се лишим от тази система, ако 
ремонтираме нашите си източници и системата на града. Друг е въпроса, ако се затвори тази 
система какво ще стане с нея, дали някой път ще може да се използва. Защото имаме случаи, 
където просто нещо не е ефективно, което не се експлоатира се губи безвъзвратно. Но както 
и каза и Кмета и както и Областния и Кмета на Търговище са гарантирали това най-логичния 
вариант е да се даде време да се възстанови нашата система и тогава да се реши дали ще се 
затваря или не.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Аз искам да отговоря на колегата Витанов. Значи селата в общината са всички на 
собствени водоизточници. Не знам до колко, аз самата не съм на 100 % убедена, че ще има 
положителни елементи, това че преминахме към Търговище. Виждам отрицателните ефекти 
върху населението, част от което съм и аз от това, че сме към Разград, защото например 
селата, както ползват собствени водоизточници, плащат по-скъпа вода, от това, което Вие 
плащате в града. Кмета Веселинов каза, че те видиш ли са инвестирали в нас толкова години, 
но в града може да са инвестирали, но в селата всичко е под всякаква критика. Да не говоря, 
че дори ги мързи, да дойдат да си намерят екипите авариите лятото и ги намират овчарите, 
по полетата, когато се ожъне. А селата стоят без вода. Значи такива проблеми сме имали в 
Паламарца лятото, че чак не ми се говори. Звъняла съм за съдействие в Общинска 
администрация, лично аз съм водила разговори с директора на дружеството в Разград, 
отправяла съм въпроси към Асоциацията. Като ми се върна едно писмо от Гюнай Хюсмен, че 
проблем с водата няма. Видиш ли те дошли и проверили. А аз живея там и нямам вода. И 
водата извира на един километър от моя дом се каптира. На един километър. Аз нямам вода, 
а когато имам я плащам на 2.50 лв. , собствена вода, от землището на с. Паламарца. Така, че 
не знам какви ще са положителните ефекти. Тепърва ще видим от това като преминем към 
Търговище. Не знам какви ще са отрицателните. Но ако толкова Ви е мило, в Разград 
предполагам има свободни жилища, може да се преместите там. Благодаря. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Ние всъщност трябва да се изясним. Аз също помня сухия режим, който беше в 
Попово. 



 

24 
 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Г-н Витанов, аз в момента, в днешно време съм в сух режим, в лятото.  
Валентин Витанов – общински съветник 
 И какво очакваме, че сега като влезем в Търговище и загубим контактите с Разград 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Очакваме нещо по-добро, защото монопола на ВиК дружествата, на 
електроразпределителните дружества и на една камара други дружества в тази страна е ясен 
на всички. Разбирате ли?  
Валентин Витанов – общински съветник 
 Гарантирате ли ми Вие, че ще имаме вода със сигурност? Това е въпроса. Всяко село 
си има проблеми, решава си ги и толкова. Нас ни интересува цялата община.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Да, така е, интересува ни общината. Точно така е. Но селото само по себе си не може 
да си реши проблема и града сам по себе си.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, явно двамата комуникирате, хайде това да го оставим за след това. Имате ли 
други въпроси?  
Евгений Георгиев – общински съветник 
 До колкото разбрах от изказването на д-р Веселинов, аз съм доволен от отговора, 
който даде и няколко подводни камъка се изчистиха. Но той каза, че не вижда смисъл от 
ходенето, щом той смята така, аз мисля, че трябва да променим решението. Ние гласуваме, 
ето определяне на представител. Аз мисля, че той трябва да отиде за последно да не бъдем 
пак изненадани д-р Веселинов.   
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Добре де, какво да правя там. Те гласуваха по наше искане – Опака и Попово вече не 
сме членове на асоциацията. Вярно, че ни пращат покани, пращат ни дневен ред на това 
заседание. Вярно е, че още оператора си е ВиК Разград за Попово. Но тук става въпрос за 
Асоциацията на която Попово и нейния представител не са членове на тази Асоциация. Аз 
затова Ви попитах какво е Вашето становище, да отивам ли или не? И какъв е смисъла, след 
като не сме  членове на ВиК Асоциацията. А всички тези въпроси за и против Търговище и 
за и против Разград, единствено живота ще покаже, дали сме били прави или сме сгрешили, 
но според мене, нещо което работи не бива да го променяме, а в случая ние направихме 
точно това. Променихме и отидохме към ВиК организацията в Търговище. Не забравяйте, че 
и двете са монополи тъй като са държавни ВиК дружества. По отношение на управление, 
организация нямам впечатление, че ВиК Оператор Търговище е много по-добър, по-издигнат 
и по-добра работа ще свърши то ВиК Разград. Не забравяйте пак се връщам назад в годините, 
в които тези хора от Разград ни подадоха ръка и аз за това им благодарих на гласуването. Не 
само, че ни освободиха, а за годините назад ние заедно с тях и управлението на Общината и 
Общински съветници в минали мандати решихме въпроса с водата в Попово. Наистина има 
някои села с летни засушавания, проблеми с повърхностни водоизточници, но проблема е 
най-важен и за града и за селата в посока Разград както ви казах – Дриново, Кардам, Ломци. 
Ако Попово тепърва започнем да инвестираме и ВиК Търговище да пуснем двата сондажа, 
които не са работили. Те са и повече, но да пуснем поне два сондажа капацитета ще бъде 
оптимален за нуждите на града, но ние оставяме цитираните села без вода, защото система 
Мали Лом вече не съществува. Нещо, което спре да се експлоатира, то в годините умира. 
Така е и с Мали Лом, която даваше вода на Попово и тези села, за които говоря в посока 
север от общината.  
 Аз бях раздвоен, наистина -  подмамен, подразнен от факта, че Самуил и Исперих не 
влизаха, не се консолидираха и ние не можехме да кандидатстваме за рехабилитация и 
подмяна, реконструкция на ВиК мрежата на Попово, а и не само в Попово, а и там където се 
налагаше по Оперативни програми да работим за селата. Но общо взето вода в Попово след 
реконструкциите, течовете намаляха от първия етап на Оперативната програма – 
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реконструкция на ВиК мрежата, и града си има факт е вода и да не се обръщаме назад, това 
което беше. Сега, дано не съм тези години пак аз кмета, който трябва да решава проблема на 
водата в града отпадайки от система Дунав. Пак Ви казвам, за сега въпроса политически е 
решен, тъй като ГЕРБ се чувстваха ангажирани с преминаването на Попово към ВиК 
Търговище и Опака заедно, за да може там да се консолидира и интереса на останалите 
общини плюс Попово да бъдат защитени с ВиК проекти. Дано, тези ВиК проекти в този 
програмен период до 2020 година да се случат. Ще бъдем свидетели и ние. Извинявайте, но и 
аз съм си мислел да го прегласуваме, но не е коректно. Един път така, един път така – издава 
недържавническо мислене, както на ОбС, така и на общинската администрация. Опасенията 
са налице – прав е Витанов. Аз не случайно казах, че той и д-р Колева си спомням, че 
гласуваха против това преминаване. Но живота е пред нас. Ще видим дали заедно сме 
сгрешили или заедно сме тръгнали и избрали пътя към по-доброто.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря д-р Веселинов. Колеги, други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. 
Гласуването е поименно по точка 8. 
 
 ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   

 
ЗА    -   26 

   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
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Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 373                           
 
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 
06.03.2018 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.10 от Закона за водите, Община Попово приема 
годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2017 г.; 
 3. На основание чл.9, ал.2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Община Попово приема отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К за 2017 г. и се съгласява същия да бъде 
публикуван на интернет страницата на Областна администрация Разград в раздел Асоциации 
по В и К. 
 4. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за 
счетоводството, във връзка с чл.28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация Община Попово приема годишен финансов 
отчет на Асоциацията по В и К за 2017 г. и се съгласява същия да бъде публикуван на 
интернет страницата на Областна администрация Разград в раздел Асоциации по В и К; 
 5. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите и чл.6.2 от договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги Община Попово одобрява 
инвестиционната програма, която е изцяло съобразена с инвестиционните нужди на всички 
публични собственици в обособената територия и гарантира пълно изпълнение на 
задължителното ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград 
за 2017 г.; 
 6. На основание чл. 198в, ал.4 от Закона за водите и чл.6.2 от договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги Община Попово одобрява 
подробна инвестиционна програма за 2018 г. След анексиране на договора, съгласно чл. 2.2 
от същия, подробната инвестиционна програма за 2018 г. следва да бъде изменена, като 
страните се съгласяват да използват модифицирана подробна програма, с която да бъдат 
променени финансовите условия във връзка с настъпилата промяна. 
 7.  На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите Община Попово приема 
бюджета на асоциацията по В и К за 2018 г. 
 8. 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.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище.  
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Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Тук пак нямаме становища на комисии и зачитам проекта 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 
27.02.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище – 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. Съгласно чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВИК Община 
Попово приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К – Търговище за 2017 
г.; 
 3. На основание чл. 26, ал.3 от ПОДАВИК Община Попово приема отчет за 
изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К – Търговище за 2017 г. 
 4. Община Попово приема бюджета на Асоциацията по В и К – Търговище за 2018 г., 
при вноска на Държавата в размер на 15 000,00 лв. на основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона 
за водите.  
 Вноските на Общините  - членове на Асоциацията по В и К – Търговище са в размер, 
определен съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, а именно – въз основа на вноската на 
Държавата и процентното съотношение на гласовете на членовете на общото събрание, както 
следва:  
 

№ Институция Размер на вноската 
1. Държавата 15 000,00 лв. 
2. Община Търговище 13 204,28 лв. 
3. Община Попово 6 634,29 лв. 
4. Община Омуртаг 5 040,00 лв. 
5. Община Опака 1 534,28 лв. 
6. Община Антоново 1 444,29 лв. 
 Общо: 42 857,14 лв. 

 
  

Членовете на Асоциацията внасят своите вноски в бюджета не по – късно от 2 месеца 
от приемането на бюджета на Асоциацията (чл.19, ал.3 от ПОДАВИК).  
 5. На основание чл.6.2 (б) от договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги Община Попово одобрява подробната инвестиционна програма за 2018 г., изготвена 
от „В и К” ООД гр. Търговище; 
 6. 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. 
 
 Колеги, имате думата за въпроси и мнения. Имате ли въпроси? 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Предлагам редакция в точка 5 от решението: Община Попово одобрява подробната 
инвестиционна програма за 2018 г., след като няма никакви инвестиции, редакцията да 
бъде - Община Попово НЕ одобрява подробната инвестиционна програма за 2018 г. 
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Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Зачитам Вашето предложение: 
 5. На основание чл.6.2 (б) от договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги Община Попово НЕ одобрява подробната инвестиционна 
програма за 2018 г., изготвена от „В и К” ООД гр. Търговище; 
 Така ли да разбирам? 
 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Ами то по същия начин трябва да преработим целия дневен ред, защото първа точка е 
Община Попово приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К – Търговище 
за 2017 г.. Ние не сме били членове на Асоциацията тогава, защо трябва да приемаме нещо 
на което не сме били членове? И следващите точки надолу. Нямам предложение, просто 
изказвам мнение. Този дневен ред, май не подлежи на обсъждане от ОбС. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Аз не предлагам изменение на дневния ред на Асоциацията, аз предлагам изменение в 
решението на община Попово дали да подкрепи или не подкрепи точка от дневния ред на 
Асоциацията.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Да, да това е наше решение. Ние тук решаваме дали да възложим на нашия 
представител как да го гласува.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Първа, втора и трета точка – въздържал се – нашия представител, това да е решението, 
защото няма логика, прав си. Обаче по-нататък 4 точка – трябва да я приемем, 5- имам 
основание Николай да не я одобрим Инвестиционната програма. Ето я Инвестиционната 
програма, ако искате да Ви я пусна. Какви са основателните причини – ще кажат, още не сте 
членове. Хем сме членове, хем не сме. Това е. Пета точка – НЕ ОДОБРЯВАМ и аз така щях 
да гласувам.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Други предложения имате ли? Колеги, понеже има предложение за промяна в 
решението и то конкретно в т. 5 искам да зачета предложението, което г-н Черкезов направи 
и да го подложа на гласуване:  
 5. На основание чл.6.2 (б) от договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги Община Попово НЕ одобрява подробната инвестиционна 
програма за 2018 г., изготвена от „В и К” ООД гр. Търговище; 
 Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Черкезов, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   22 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
  
Предложеието се приема ! 
 

Други предложения, мнения. Няма, нали така. Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Сега ние правим промени тука, но това основание чл. 6 т. 2б от договора, ние имаме 
ли такъв договор? От къде го извличаме това нещо. Нали още нямаме никакъв договор с 
никого. Ами какво одобряваме, не одобряваме. Естествено, че ще бъдем включени в 
Инвестиционната програма, ами ние като не сме се обособили като субект още как да ни 
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включат като не ни знаят намеренията още. Нали затова ще  отидете, за да изразите 
становище, намерения на общината, проектна готовност и всичко ще се случи.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Съмнявам се. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Е,  Вие ни го предложихте, ние го гласувахме. Иначе, ако бяхте подкрепили нашата 
докладна, ние щяхме да си носим отговорност като вносители, не Вие искахте, Вие да я 
внесете. ОК !  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Каква е разликата между Вашата докладна и моята? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами, в отговорността. Всеки си поема отговорността за действията.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Аа, сега аз съм виновен, че отидохме в Търговище? Браво бе. Вие забравихте ли какви 
напъни бяха. ………………. Нали тези хора щяха да гласуват Вашата докладна. Носи 
отговорност Общинския съвет, не носи отговорност Кмета или някой от администрацията. 
Решението е на Общинския съвет. Как се измъкват. Гледайте ги, боже…. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Колеги, предлагам да преминем към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно.  
  
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ОТСЪТВА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ПРОТИВ   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ОТСЪСТВА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА          
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА             
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА   
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ЗА    -   25 
ПРОТИВ   -     1 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 374        
 
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 
27.02.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище – 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. Съгласно чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от ПОДАВИК Община 
Попово приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К – Търговище за 2017 
г.; 
 3. На основание чл. 26, ал.3 от ПОДАВИК Община Попово приема отчет за 
изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К – Търговище за 2017 г. 
 4. Община Попово приема бюджета на Асоциацията по В и К – Търговище за 2018 г., 
при вноска на Държавата в размер на 15 000,00 лв. на основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона 
за водите.  
 Вноските на Общините  - членове на Асоциацията по В и К – Търговище са в размер, 
определен съгласно чл. 20, ал. 4 от ПОДАВИК, а именно – въз основа на вноската на 
Държавата и процентното съотношение на гласовете на членовете на общото събрание, както 
следва:  
 

№ Институция Размер на вноската 
1. Държавата 15 000,00 лв. 
2. Община Търговище 13 204,28 лв. 
3. Община Попово 6 634,29 лв. 
4. Община Омуртаг 5 040,00 лв. 
5. Община Опака 1 534,28 лв. 
6. Община Антоново 1 444,29 лв. 
 Общо: 42 857,14 лв. 

 
  

Членовете на Асоциацията внасят своите вноски в бюджета не по – късно от 2 месеца 
от приемането на бюджета на Асоциацията (чл.19, ал.3 от ПОДАВИК).  
 5. На основание чл.6.2 (б) от договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги Община Попово НЕ одобрява подробната инвестиционна програма за 2018 г., 
изготвена от „В и К” ООД гр. Търговище; 
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 6. 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 десета  точка от Дневния ред.  
10.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2018 г. 
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 С пет гласа единодушно вчера нашата комисия  подкрепя проекта за решение.   
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря, зачитам Ви проекта за решение:  
 

На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 
21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
 Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Попово за 2018 година. 
 
 Имате думата за въпроси, мнения, предложения. Има ли такива? Гледам, няма. Който 
е съгласен с така прочетения проект да стане решение, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   25 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 375         
 

На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 
21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
 Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Попово за 2018 година. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11.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“ 
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Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги общински съветници, от 19 декември 2017 г. до 19 февруари 2018 г. 
в общинска администрация са постъпили 38 молби на граждани на общината за отпускане на 
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага следното 
решение: 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Огнян Кънчев Пантов   - 200 лева 
2. Ганчо Лазаров Иванов   - 150 лева 
3. Ася Асенова Алексиева   - 200 лева 
4. Ремзи Мехмедов Юсменов  - 150 лева 
5. Цветанка Кирилова Йорданова  - 200 лева 
6. Васко Димитров Тодоров   - 300 лева 
7. Георги Василев Георгиев   - 300 лева 
8. Ахмед Мехмедов Ахмедов  - 200 лева 
9. Емилия Северинова Сибинова  - 300 лева 
10. Сергей Михайлов Карамфилов  - 200 лева 
11. Исмаил Исмаилов Алиибрямов  - 200 лева 
12. Мирослав Илиев Маринов  - 150 лева 
13. Йорданка Марийкова Георгиева  - 350 лева 
14. Йордан Богомилов Йорданов  - 400 лева 
15. Стефан Йорданов Радев   - 300 лева 
16. Иван Петров Неделчев   - 500 лева 
17. Петя Иванова Неделчева   - 500 лева 
18. Назмие Сюлейманова Амишева  - 200 лева 
19. Йордан Евтимов Живков   - 200 лева 
20. Биргюл Мехмедова Хаджиева  - 300 лева 
21. Анка Георгиева Гецова   - 400 лева 
22. Фатме Бехчетова Самиева  - 200 лева 
23. Емил Алдинов Димитров   - 200 лева 
24. Юмгюсюн Шефкетова Арифова  - 200 лева 

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

1. Мустафа Ибрямов Мустафов 
2. Софка Илиева Митева 
3. Шукрия Ахмедова Ахмедова 
4. Симеон Младенов Симеонов 
5. Стефан Петров Димитров 
6. Светла Андреева Йълдъръм 
7. Вероника Танева Ангелова 
8. Петко Петков Тодоров 
9. Салие Абилова Ибрямова 
10. Софка Кирилова Митева 
11. Мара Кирилова Андреева 
12. Ремзие Алишева Ибрямова 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1. Станислав Благоев Димитров 
Сумата, която предлагаме за разпределение е в размер на 6300 лева. Благодаря.  
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Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви д-р Колева. Колеги, имате ли някакви въпроси по предложението на д-р 
Колева? Няма. Зачитам проекта за решение:   

 
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    -   24 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -      0 
  
Решението се приема единодушно! Благодаря Ви колеги.  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 376         
 
 

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. Огнян Кънчев Пантов   - 200 лева 
2. Ганчо Лазаров Иванов   - 150 лева 
3. Ася Асенова Алексиева   - 200 лева 
4. Ремзи Мехмедов Юсменов  - 150 лева 
5. Цветанка Кирилова Йорданова  - 200 лева 
6. Васко Димитров Тодоров   - 300 лева 
7. Георги Василев Георгиев   - 300 лева 
8. Ахмед Мехмедов Ахмедов  - 200 лева 
9. Емилия Северинова Сибинова  - 300 лева 
10. Сергей Михайлов Карамфилов  - 200 лева 
11. Исмаил Исмаилов Алиибрямов  - 200 лева 
12. Мирослав Илиев Маринов  - 150 лева 
13. Йорданка Марийкова Георгиева  - 350 лева 
14. Йордан Богомилов Йорданов  - 400 лева 
15. Стефан Йорданов Радев   - 300 лева 
16. Иван Петров Неделчев   - 500 лева 
17. Петя Иванова Неделчева   - 500 лева 
18. Назмие Сюлейманова Амишева  - 200 лева 
19. Йордан Евтимов Живков   - 200 лева 
20. Биргюл Мехмедова Хаджиева  - 300 лева 
21. Анка Георгиева Гецова   - 400 лева 
22. Фатме Бехчетова Самиева  - 200 лева 
23. Емил Алдинов Димитров   - 200 лева 
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24. Юмгюсюн Шефкетова Арифова  - 200 лева 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Мустафа Ибрямов Мустафов 
2. Софка Илиева Митева 
3. Шукрия Ахмедова Ахмедова 
4. Симеон Младенов Симеонов 
5. Стефан Петров Димитров 
6. Светла Андреева Йълдъръм 
7. Вероника Танева Ангелова 
8. Петко Петков Тодоров 
9. Салие Абилова Ибрямова 
10. Софка Кирилова Митева 
11. Мара Кирилова Андреева 
12. Ремзие Алишева Ибрямова 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1.Станислав Благоев Димитров 
 
 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 В комисиите стана въпрос и г-н Йовчо Яков е тука. Който има някакви въпроси към г-
н Яков, моля да заповяда. Имате ли въпроси към управителя на болницата? 
 Първо питането ли? Добре. Давам думата на общинския съветник Димитър Димитров 
за да развие питането си.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми д-р Веселинов, моето питане към Вас е свързано с охраната на общински 
обекти. И въпросите ми са следните:  

1. Има ли Община Попово предоставени обекти общинска собственост на частна 
охранителна фирма и коя е тя?  

2. Колко и кои са обектите отдадени за охрана? 
3. Какви са сумите, които Общината заплаща за охрана от тази фирма и откога са 

сключени договорите? 
Надявам се да получа коректен отговор от Вас, защото гр. Попово и Общината са 

твърде малки, а ние като граждани искаме да знаем какво и как се случва при разходване на 
нашите данъци.  

Отговора на питането желая да получа и писмено, за което Ви благодаря. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Благодаря на г-н Димитров за питането. Давам думата на д-р Л. Веселинов – кмет на 
Община Попово. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Уважаеми господин Кънев, дами и господа общински съветници, малко ме озадачи 
това питане и по-скоро какъв евентуално би бил контекста на питането, но отговарям 
коректно както иска г-н Димитров.  
 По първа точка – има предоставени обекти Община Попово, общинска собственост на частни 
охранителни фирми единствено за охрана със СОТ. Фирмите, с които Община Попово има 
сключени договори за охрана на общински обекти са две – „Еспол секюрити – СОТ“ ЕООД и 
„Телепол“ ЕООД. 



 

35 
 

  Обектите за охрана са общо 20 на брой, както следва: кметство кв. Невски, Складова 
база на Разградско шосе, ОУ „Л. Каравелов“ с. Кардам, Каса на Община Попово, Гробищен 
парк, ЕСГРАОН, Паник бутон ЕСГРАОН, Градски стадион, приют за безстопанствени 
животни, МКБППМН, Местни данъци и такси – каса, Местни данъци и такси – салон, 
Местни данъци и такси – архив, ОМП – регистратура, Военен отчет, Туристически център, 
Общински стол, Склад гражданска защита, след вандалщината в парното е включено и 
парното, Системен администратор и Бетонов възел.  
  Договорите са сключени през различен период от време, тъй като са за всеки един от 
обектите по отделно и при възникнала необходимост от осъществяване на охрана със СОТ. 
Общата месечна сума на абонаментите за охрана на всички гореописани общински обекти е в 
размер на 636.90 с включен ДДС. 
  След отказа на държавата за извършване на тази дейност от подразделенията на МВР, 
договорите са сключени с фирми, които притежават съответните лицензи за извършване на 
охрана със СОТ, съобразно действащото законодателство, регламентиращо сектора.  
  Сами си отговаряте на въпроса, че Общината не може да осигури друга охрана, 
кадрова с по 4 пазача на всички тези обекти, така че единствено СОТ е решение. Имаме 
намерение, но все още не съм убеден това да стане и на Центъра в областта на Ковачевец, 
това да стане охрана на Ковачевското кале и там да съкратим още 4 работни места, но за сега 
това е като идея. 

Отговорил съм Ви на трите въпроса и питането съм  връчил писмено.  
А сега да чуя какви бяха намеренията с този въпрос? Какво Община Попово е 

нарушила, сгрешила и похарчила повече нерегламентирано от приходите на 
данъкоплатците? 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Аз искам един доуточняващ въпрос просто да ми разясните, защото виждам тука 
обектите. Къде се намира тоя туристически център не ми е ясно?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Тука в Подоходното здание.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Аха, къде точно? 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Отдавна сме го направили, ама така и не функционира.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  А, не функционира този туристически център. Разбрах. Абсолютно ме удовлетворява 
отговора. Благодаря.  
 Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-н Димитров. Колеги, продължаваме. Имаше въпроси към г-н Яков, както 
казах. Заповядайте да си зададете въпросите. Заповядайте г-н Георгиев. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
  Моя въпрос в комисията беше – къде се изпращат микробиологичните проби взети от 
болницата? Какво сума плащаме, има ли неизплатени вноски, и ако плащаме по-високи суми 
свързали ли сме се с други лаборатории, където таксите са по-ниски?  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Други въпроси? Заповядайте г-жо Георгиева. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
  Моят въпрос към Управителя на болницата е следния: Дали има окончателно 
сключени договори за наема на базата, която МБАЛ Попово използва в Търговище? На каква 
стойност са и дали до момента са разплатени наемните отношения със собственика, за да не 
изпаднем в един момент в ситуация отново болницата да дължи пари, които не може да 
разплати? Благодаря.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Други въпроси към г-н Яков имате ли? Заповядайте г-н Гецов. 
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Гецо Гецов – общински съветник 
  Аз имам няколко въпроса. Ако си спомняте заседанието през месец декември, когато 
гласувахме парите, които трябваше да предоставим на МБАЛ, за да си покрие задълженията 
аз предложих две решения, от които едното г-н Яков отчете на предишната сесия, но аз не 
чух и сега не виждам някъде да е залегнато той да ни предостави информация за неговото 
виждане, какви мерки той ще предприеме за План за оздравяване, финансовото оздравяване 
на МБАЛ, а също така и за кадровото укрепване на болницата. Другия ми въпрос е към г-н 
Яков – предполагам той като икономист има представа и се е запознал с това болницата с 
разкритите три отделения миналата година, защото ние ги разкрихме и целта на средствата, 
които инвестираме в МБАЛ, населението на община Опака и община Попово да бъде 
подсигурено здравно и да имат възможност да се лекуват в МБАЛ Попово. Аз г-н Яков, не 
знам дали имате тази информация, но аз това което имам определено ме притеснява. Само 
ще Ви кажа четири цифри колеги. Общо за МБАЛ Попово по хирургични и ортопедични 
пътеки през 2017 г. са преминали 645 човека. Другото интересно, което мен много ме 
притеснява – от други здравноосигурителни каси – 231 човека, които са 35%. Община Опака 
и Попово 138 – 21%, от други здравни райони на ЗОК Търговище са преминали 276 или 42%. 
Какво на практика става колеги? Ние инвестираме едни пари в МБАЛ и кой се лекува в тая 
болница? Аз знам как ще ми отговори г-н Яков. Но целта не е такава нашата. Нашата е, 
нашите хора да се лекуват тук, а не да ходят в Разград, да ходят в Бяла, да ходят не знам 
къде. Аз мисля, че това г-н Яков наистина не го е разбрал, но предполагам на него като 
икономист това нещо му е ясно и наистина го питам какви мерки ще се вземат за да се 
промени това отношение. 
  И като едно предложение във връзка с финансовото състояние на МБАЛ Попово 
ЕООД предлагам на вземем следното РЕШЕНИЕ: 

  На основание 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  Общинският съвет да вземе 
следното РЕШЕНИЕ: 

Кмета на Община Попово да проведе работна среща с кмета на Община Опака, 
на която Управителя на МБАЛ Попово да ги запознае с финансовото състояние на 
МБАЛ Попово и в тази връзка Кмета на Община Попово да поиска съфинансиране от 
Община Опака на МБАЛ Попово.  
  Аз не знам дали това ще има положителен резултат, но ние сме длъжни да видим 
какво ще направи Община Опака, защото независимо, че болницата е общинска на Община 
Попово. Благодаря за вниманието. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Други въпроси? Г-н Димитров, заповядайте.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Уважаеми колеги, г-н Яков, така ще импровизирам малко, но информацията с която 
разполагам е много стряскаща, за мене е стряскаща, предполагам и за колегите. Става въпрос 
за тези отделения в Търговище. Значи, не знам дали Вие сте запознат, предполагам сте 
запознат, че в последните два, три месеца включително имаме вече два смъртни случая. Като 
единия е със спукана язва, а другия е приета жена на наша съгражданка от Попово, която 
живее в Търговище – майка и, за смяна на става и след три дена в болницата почива в 
отделенията там. Какво се случва, може би Вие знаете и е нормално да ни кажете дали тези 
отделения са окомплектовани със всичко необходимо, за да не се допускат такива неща или 
са били изключително тежки случаите. Ако са били изключително тежки защо сте ги поели 
там нямам представа, Вие ще ни кажете.  

Другия ми въпрос е, малко се припокрива с единия на г-н Гецов, но това което имам 
като информация е, че Вие към днешна дата не може да ни кажете изцяло какви са 
задълженията на поповската болница. Смятам, че още от първия ден би трябвало да бяхте 
извикали счетоводителя си и да го попитате и ми се струва, че там имате сериозен проблем с 
този счетоводител и информацията, която тече в посоки разни е подвеждаща според мен.  
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И третия ми въпрос е и към д-р Веселинов и към Вас, най-после сложихте ли табелата 
на МБАЛ Попово в Търговище? Защото оня ден не беше сложена още, пък Вие д-р 
Веселинов ми обещахте, че ще я сложите.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-н Димитров. Г-н Гущанов, аз предлагам да Ви дадем думата за 
въпроса, който вероятно имате след като отговори г-н Яков. Станаха не малко въпросите.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
  Аз нямам въпрос към г-н Яков, просто исках да помоля докато той оформя 
отговорите, аз да Ви задам към Вас един технически въпрос, който ме касае мен лично. Да 
Ви задам ли въпроса? 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Да, заповядайте. 
Любомир Гущанов – общински съветник 
  Значи на 8 февруари 2018 г. на сайта на Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество в раздел актуални новини бе 
публикувана следната новина – „Общинските съветници декларират несъвместимост по 
места, където Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество напомня, че с разпоредбата на §19, т. 2 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се 
изменя чл. 34 ал. 5 от ЗМСМА. В срок до 23.02.2018 г. общинските съветници следва да 
подадат пред органа по избора или пред Постоянната комисия на съответния общински съвет 
декларация за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл. 39 от 
ЗПКОНПИ.“ Това е разпечатка от сайта на Комисията. Въпроса ми е от къде да взема такава 
декларация да си я попълня? Благодаря. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Аз не знам точно защо към мен, но председател на комисията си е Дончо Дончев.  
Дончо Дончев – общински съветник 
  Има нов закон и нови правила. Тъй като неяснотите там към тоя момент са доста 
големи, това което мога да кажа е, че имаше проведена среща миналата седмица, на която 
присъства и зам. председателя. За да се уточнят подобни неща към момента този закон, 
който е приет – информацията ми е следната: че започва ремонт на току що приетия 
антикорупционен закон. И това, което се очаква във времето, аз не мога да го кажа, но да има 
гратисен срок до 01.12.2019 г., тоест общинските съветници да си оправят 
несъвместимостите и конфликта на интереси до тогава. Това е, което мога да Ви дам като 
официална информация, която аз имам към този момент. Ако някой друг е запознат с нещо 
повече, може би юристите или зам. председателя.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Господин Гущанов, значи Закона наистина както каза и колегата го приеха, но 
дефакто, понеже присъствах на една среща във връзка с разяснение на този закон и лектора, 
който беше там изрази мнение, че най-вероятно още тогава той изрази мнение, че най-
вероятно закона няма да влезе в сила и ще предстоят някакви промени в този закон. И във 
връзка с това нещо, което зачетохте, че трябва да се подадат декларации до 23 февруари да, 
така е, но има промяна там и най-вероятно декларациите ще се подадат до 23 май, понеже и 
там има някакви неразбирателства, защото това нещо ще го възложат на ОИК. Обаче 
дефакто пък ЦИК излезе със становище, че това не е работа на ОИК, така че разногласията 
по това са, и най-вероятно новия закон, който е в момента ще предстоят промени и ще влезе 
в сила от 01.12.2019 г.  
  Така, продължаваме. Г-н Яков, заповядайте да отговорите на въпросите. Аз се 
извинявам, че наистина станаха не малко въпросите, ако не сте си ги записали може да 
пропуснем нещо, но аз надявам, че това са актуални въпроси, така че едва ли ще ги 
пропуснете.  
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
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  Благодаря г-н Председател, дами и господа общински съветници, господин Кмете, аз 
се радвам на този въпрос на г-н Гецов и го помня от преди нова година. И така дори днес се 
бях подготвил да дам някакъв отчет за това какво до сега е направено и какво виждаме да 
направим. За това се радвам за тези въпроси, че ми бяха зададени. Ще се опитам да отговоря 
на всички въпроси, но така искам някаква картинка съвсем на кратко да Ви кажа какво сме 
направили, какво е до сега и какво е финансовото състояние, защото с външен одитор си 
правя вътрешна ревизия за сведение на г-н Кънев. Нали, вярвам на всички, но проверката е 
висша форма на доверие. 
  До момента, след като поогледах персонала, неговите задачи, започнахме постепенно 
да преструктурираме отделните звена в МБАЛ Попово. Искам да подчертая, че личния 
състав на болницата са много високо квалифицирани на всяко ниво. Като почнем от 
санитари, медицински сестри и лекарски екип са много опитни хора и работим сравнително 
на социалния минимум в момента. Но сме оборудвали почти всички звена със специалисти. 
След консултации съответно след оглеждане искания на Здравна каса, на РЗИ, пристъпихме 
към закриване и преструктуриране на някои неефективни или вече отпаднали като 
необходимост звена и това продължава и към този момент, звена в болницата. Съответно се 
опитваме да запазим колектива, който от много дълго време работи и гледаме от друго място 
да го устроим на работа в други отделения. Постепенно след многократни срещи, които 
продължават и до днес, с болниците от цялата област, с Търговище, Омуртаг, със Спешна 
помощ, със джипитата от Търговище се вижда, че полека, лека, МБАЛ Попово върви нагоре 
като резултати. Същевременно правим постоянно спонсорски срещи и искам да благодаря 
тук на всички спонсори, които до днес помагат – например Вълкарев, РОДИНА, които 
получихме от тях оборудване, получихме съвсем нови, модерни перални, ново бельо и 
предполагам, който е влезнал в отделенията на болницата ще види, че съвсем по друг начин 
изглеждат самите стаи.  
  Съответно направихме обществени поръчки за лекарства, сега на 16 март очакваме 
голяма обществена поръчка да разкрием, за да можем и от там да облекчим малко, ако е 
възможно голям потребител като дойде, човек, който предлага по-ниски цени, говоря за 
СОФАРМА специално. Същевременно си търсим парите, които са за над лимитна дейност, 
която сме извършили, които са 70 хиляди лева, заведохме дело. В момента откриваме 
кабинет, както бях обещал и продължаваме това да го развиваме по хирургия, ортопедия 
предполагам, че от понеделник ще започне да работи на територията на Попово с 
манипулационно помещение. Като искаме да го доразвием, но средствата ще Ви кажа до 
къде са, да го доразвием, за да стане като малка манипулационна за еднодневни операции, 
както Ви бях обещал още в самото начало. 
  Аз съм съгласен и със становището, с което искате всяка сесия да Ви давам отчет 
какво е направено, защото днешния отчет не може да ми бъде пълен, по-нататък ще Ви кажа, 
защо. Значи постепенно резултатите мога да кажа за последните три месеца се вдигат на 
горе. 223 хиляди лева имаме от ноември, декември 230, януари 225. Или средно нашите 
приходи са около 225 хиляди лева на месец. Същевременно ежемесечните ни разходи за 
заплати, лекарства, договори по външни изисквания на касата,  ел. енергия, храна, така да не 
ги изреждам долу горе са на 60 – 61 хиляди лева като разходи ежемесечно. Тоест, ако ги 
сметнем общо заплати и тези разходи, ние правим общо около 235 000 лева разходи 
ежемесечно. Ако 225 изкарваме, 235 правим, тоест десетина хиляди лева на нас ежемесечно 
не ни стигат. Тези горни цифри, може и да се променят, но в момента нито има нова здравна 
карта, нито има нови пътеки. Всички Вие чувате, че ще става някакво завишение – къде, кога 
и как ние все още не знаем. Основна тежест фактически на този етап са две пера по стари 
задължения. Едните пера са фактурирани и неизплатени, които са за 249-350 хиляди лева и 
нефактурирани, но извършени, които са около 250 000 лева. Или общо около 599 хиляди лева 
имаме задължения. В горната сума, действително влиза и тази сума, която сте гласували, но 
все още не сме я платили около 70 хиляди лева за санирането и остават някъде около 530 
хиляди лева. Тоест сметнато на месец на нас ни трябват 10 плюс 50, около 60-65 хиляди лева, 
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за да можем евентуално за година, година и половина ние да излезем от ситуацията и да 
бъдем добре. Знаете, постоянно се чупи, ние работим със стара техника. Скенера в момента е 
пред разпад – там искат най-малко 60 000 лева, сега правим уговорка за 40 000 лева нещо да 
купим втора употреба, пак но по-добро. От автомобилите, с които возим хора само единия е 
нов, другите са с по на милион и триста хиляди км и искат ремонти. В момента има и 
направена обществена поръчка и спечелена от доставчик, но ние не можем да си платим, 
защото дължим в тези разходи, дължим 17 000 лева само за ел. енергия, дължим за храна, 
дължим за много работи. Същевременно имаме проекто-договор за въвеждане на новата 
програма, която много ще облекчи лечебните заведения за тези нови продукти, които трябва 
да вкараме в системата си, нови модули, но там хората искат за обучение и за вкарване на 
модулите 8 хиляди лева. Същевременно искаме да продължим ремонта на сградата на ВиК 
говоря специално, но в момента дължим на ГЕОСТРОЙ веднъж фактурирани 5 хиляди лева и 
нефактурирани, но извършени около 20 хиляди лева.  
  Имаме идеи да развие много дейности, но трябва да се видят какви са възможностите 
и финансите. Аз бих Ви предложил на следваща сесия, защото сега не може точно да се каже 
първо какъв лимит ще ни бъде даден на нас за следващата година. Сега работим горе долу на 
1/12 от 2017 г. тоест ние имаме 198 и 400 хиляди имаме план – лимит за изпълнение. Ние не 
знаем този лимит ще бъде ли завишен, или ще бъде намален. Не знаем пътеките с колко ще 
бъдат вдигнати. Говори се с 20 %, чувам примерно хирургия с  1%, в детско с 50%, но това са 
само приказки, които ние не сме видели, докато не видим нова здравна карта и така.  
  И тук до като съм искам да Ви помоля всички Вас, защото мисля, че  
здравеопазването не е партийно пристрастно и нито д-р Колева, нито д-р Василева, нито 
някой друг доктор е казал  - ти от коя партия си, след като влезе да се лекува. Бях поканен 
със съвещателен глас за съставяне на Областна здравна карта онзи ден и ми беше сервирано, 
тъй като населението намалявало, тъй като не знам какво ставало, трябва да се намалят 
леглата в здравеопазването. Тоест педиатрията от 82 легла в област Търговище стават 67. 
Хирургията от 142 стават 112, Терапевтичните отделения се намаляват с десетина бройки, 
акушерите се намаляват с 13 бройки. Забележете сега – психиатрията се увеличава с 4 
бройки и рехабилитацията от 0 бройки, такива пътеки до сега е нямало, има такова 
отделение, което е първо ниво в Търговище, но при първо ниво не може да открива легла се 
дават изведнъж 52 бройки и за продължително лечение в Омуртаг колегите имат 9 легла – в 
момента се правят 66 легла. Тоест, тези нови никому неизвестни до момента дейности в 
здравеопазването изведнъж скачат със сто бройки. И ние ужким, дава, методиката позволява 
да завишим с 48 бройки примерно сме били сме до сега 624 леглата, сега с 48 бройки стават 
670, но за сметка на тези две нови направления, като драстично не намаляват другите.  
  Аз им направих една сметка, но ми се изсмяха много така, казаха, че съм бил голям 
езоит и съм мислел само за нашата болница, а не съм мислел за другите, макар, че аз се 
опитах да защитавам въобще интереса на леглата на всички отделения. В момента не е верно, 
че населението е намаляло в Търговищка област. Значи по техни данни, тоест от 
статистиката населението е намаляло с около 1800-2000 човека за три години. Тоест, 
населението си е същото. А същевременно с 21 % намаляват по основните, и пак казвам ние 
работим на долния минимум, 11 легла имаме в педиатрия. А те понеже не са ти пълни цялата 
година, дай сега ще ги намалим с 4-5. Е, какво да правим, да закриваме ли? Аз не знам 
накъде се води тази политика? А същевременно направих и друга справка. Значи Омуртаг и 
Антоново живеят 27 000 човека. В Попово и Опака живеят 35 000 човека. Поповската 
болница общо с търговищките отделения има 65 легла. Докато Омурташката има 124, моите 
уважения. Техните не казвам, че са много, казвам, че нашите са малко, защото искаме 10-15 
легла, виждате в хирургия който е ходил се задъхват, трябват им още 5-6 легла. Да, леглата 
не ти носят пари, но леглата ти носят спокойствие, защото ако имаме 12 болни деца днеска, а 
имаме 11 легла, ние дванадесетото дете трябва да го изгоним, така ли? Трябва да не го 
лекуваме? И за това борба върви за леглата и моята молба е към всички Вас и към опозиция и 
към управляващи да можем да направим така, аз нямам нищо против рехабилитацията, която 
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се разкрива. Нека 10 легла примерно в Търговище да има, но нашите легла не бива да се 
пипат. Не можем да намаляваме на д-р Колева леглата и на д-р Денев. Разбирате ли каква ми 
е молбата и пак ви казвам, несъответствие. 124 при по-малко население на 65 при 7-8 хиляди 
човека по-голямо население.  
  И като стана дума, да отговоря така съм подготвен и за този въпрос. Значи преминали 
болни от Опака за миналата година са 432 човека, а от Попово са преминали 2054, говоря за 
всички отделения. Същевременно от Разград са преминали през нас 87 човека, от Шумен – 
128, да не говоря за по-малките там, значи имаме по 10, 11 човека от Варна и т. н. Тоест 
нашите специалисти във всички отделения се ценят и затова идват хора. И ние нямаме загуба 
от тази работа, но въпроса на г-н Гецов, дето беше, значи средно ако вземем Попово и Опака, 
ние 21% от населението на Опака преминава при нас на лечение. Значи, ако искаме да 
съфинансираме или спонсорираме някакво трябва това да се каже на техния Общински 
съвет, че фактически 430-500 човека преминават през нашите отделения през годината. А до 
колкото знам до сега само Вие като Общински съвет финансирате МБАЛ Попово. Това е по 
тези въпроси. 
  Сега, тук ми беше зададен въпроса, къде се микробиологичните и патоанатомичните 
изследвания? Дами и господа, първо те работят по каса и независимо дали е в София или 
Варна, Търговище или в Плевен те струват 7 лева примерно едно изследване, независимо 
къде е. А през 2010 г., когато са сключвали тези договори касата е заставяла, дори да има 
назначен човек, патоанатом. Патоанатомите в България са 63 човека при 400 болници 
примерно. Тоест, ако нямаш патоанатом, на тебе ти падат пътеките и за това са сключени 
тези договори за патоанатоми и микробиология. И съответно ги носят в Плевен, тук 
фиктивно идва някакъв лекар на месеца един път, който аз така и не можах да случа, но след 
дълги преговори с касата разбрах, че това нещо отпада от миналата година и преди три дена 
съм съкратил тези бройки. Сключихме договор с Търговище вече за микробиология, а 
патоанатом се появи от Варна – д-р Колева. Успяхме и с нея, само че там има един период от 
20 дена Министерството трябва да одобри. Разкриха лаборатория на територията на Попово 
и на територията на Търговище и тази дама ще ни обслужва и просто ще спестим най-
малкото, което е транспорта и вече няма да има някакви трудови договори, които може да са 
на 100 лева, но е трудов договор и няма да има такива трудови договори само за извършени 
услуги, които пак казвам са по здравна каса, ще бъдат обслужвани от наши кадри.  
  В данните, които аз мога да Ви дам съвсем подробно, но не е необходимо да Ви 
ангажирам вниманието. Да има сключен договор и е имало сключен договор за наем с 
Търговище с трите отделения. Аз преподписах такъв договор в началото на ноември месец. 
Сумите, които са получени като приходи от търговищките отделения са останали в по-
голямата си част, значи след като са изплатят разходите разбира се, това което е било като 
печалба са останали на територията на Попово и ние до момента под формата на наем сме 
платили веднъж 2000 лева, веднъж – 10 000 лева и веднъж 16 000 лева за цялото време от 
както са заедно. Тоест, ние дори на този етап не сме изплатили това, което сме задържали 
тука като приход. Сумите, които са за наем, те са нищожни спрямо оборудването, което сме 
получили, защото това оборудване е за над 3 милиона и половина, но пак казвам, аз като не 
мога да си платя храната, най-напред гледам храната да платя, а след това наемите, така, че 
не ме корете за това, защо не съм платил някакъв наем. Не съм го платил по простата 
причина, защото гледам да се платят лекарства, храна и топло за болните, а след това гледам 
другите, макар, че те се трупат както виждате колко са ни необходими разходите.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
  Извинявам се, че Ви прекъсвам, но аз ако съм собственик на тези сгради и машини и 
съоръжения, които ползвате значи до сега вече щеше да има заведено съдебно дело.  
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Ами, значи трябва да Ви кажа, ето сега ми дойде от ВиК, понеже им дължим 8-10 
хиляди лева стари плащания, че ще ни запорират сметките, точно като тръгвах ми дадоха за 5 
хиляди и нещо до октомври месец. Значи, кажете, ако ни спрат водата в Попово какво правя, 
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нали ще трябва най-напред да платя това и отивам всеки ден на преговори. Очаквам 
примерно да има някакъв приход от страна на Общината, нещо спонсорирано от Ваша 
страна, от друга страна да вдигнат пътеките, за да направим по-големи приходи. Това е, няма 
как, гледаме, значи, което е най-необходимо – него плащаме.  
 Радияна Георгиева – общински съветник 
  Най-необходимо е, обаче по този начин се трупат и най-вероятно и сериозни 
задължения ежемесечно. 
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Дайте съвет от къде да ги взема, ето ако ми давате по 60-65 хиляди на месец, мисля, че 
долу горе ще бъдем изрядни. 
 Радияна Георгиева – общински съветник 
  Аз не давам, нищо нямам.  
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Аз ще Ви кажа, те са крайно необходими за ток. Ето сега имам 17 000 лева 
задължения, стари говоря, без този месец към Енерго про. Ако те, само защото сме болница 
не са ни спрели, ако те ни спрат, те могат да ни блокират и всички банкови сметки. 
Същевременно има фирма, която е спечелила и може да ни продава по-евтин ток, тя казва – 
като си изчистите задълженията ще дойдем и ще подпишем договор. Ние просто се гънем в 
момента обяснявам, че в момента около 600 хиляди лева не ми достигат, това са все стари 
задължения, които са от 2010 година до сега са трупани. Те не са за един ден. Пак Ви казвам, 
ако желаете на следващото заседание ще Ви посоча фактура по фактура за кои години са и за 
какво са. Тука няма скрито покрито и не е правена никаква злоупотреба да плащаме на един 
повече, на друг по-малко. Просто не са достигали парите и постепенно се е затлачила 
историята. Дължим за храна – 7-8 хиляди лева. Срамота е да не платим храната. И постоянно 
сме на договорки – ама моля ти се изчакай 10 дена, сега ще ти платя 400 лева, а не 1400. Това 
е.  
  Значи там някакви цифри се казаха за лекуване. Аз мисля, че е добре когато се лекуват 
хора от други места. Значи уважават д-р Колева, уважават д-р Колев или д-р Папуров. За да 
дойдат при нас, значи ни вярват. И може би от там идва малко завистта на голямата болница, 
която казват, абе какво имате Вие там, нали, оня ден на сесията. Ти само за Попово ми 
говориш, какво имате Вие там. Имате, но предпочитат при нас, значи за да предпочетат има 
нещо, което ги привлича.  
 Радияна Георгиева – общински съветник 
  А тези две служебни коли, които всеки ден пътуват между Попово и Търговище, 
които циркулират, толкова ли са крайно необходими, понеже правите разходи за тях, правите 
разходи за заплати, за горива. Аз мисля, че от там едни минимум 3 000 лева могат да се 
спестят месечно.  
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Ами, ако имахме лекари тука – да. Ние караме всеки ден лекари. Сега в момента съм в 
преговори да дойде рентгенолог, който навремето е работил тук, да дойде да живее тук от 
друго място, защото караме от 100 км всеки ден рентгенолог в Попово. От 50 км караме 
рентгенолози, хирурзи, ортопеди караме в Търговище, всеки ден. Пак Ви казвам, тези две 
коли, които обикалят и правят на ден по 350 км всяка една от тях, двете коли са по на милион 
и двеста хиляди километра. Те плачат за бракуване, не за ремонт. Всеки ден, ето сега имам 
пак дайте ..моля, наши са. Е, като са на Папуров, Папуров, да не е на баба ми. И той е наш. 
Нали, сега какво да Ви кажа, всички сме наши. Значи, когато спрем да се делим на наши и на 
ваши мисля, че работата ще тръгне по-добре.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Плащаме наем за тези коли, нали. И шофьорите са от Търговище и пътуват излишно, 
вместо да са от Попово и сутрин да вземат персонала, а той един излишен празен курс 
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
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  Какъв празен излишен курс? Това не го разбирам. Не е вярно това нещо, в момента 
подвеждате.  
 Радияна Георгиева – общински съветник 
  Може ли по същество да продължите.  
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 

Поповския шофьор отива всяка сутрин до Троица. А от Шумен идва кола до 
Търговище и не минава през Троица, защото вози пет човека лекари и медицински сестри. И 
отивайки към Троица г-н Росен взема една медицинска сестра примерно, която е 
операционна, тъй като няма такива и които са много ценни да кажем и я води до Търговище 
и от там отива до Троица. Момчето не е седнало на дупето си без извинение. Така, че правят 
се много километри, на нас ни трябват крайно ни трябват ето такива, действително много 
икономична е тази кола новата. Триста лева прави само разхода, но нямаме възможност в 
момента да вземем още две и ония фолксвагени, които са мой набор да ги бракуваме.  

Ако съм изтървал някой въпрос, може да ми припомните. А, за смъртните случаи. 
Значи този случай, който почина човека оня ден, понеже аз подписвах, умират хора и в 
Попово и в Търговище и в голямата болница в Търговище умират. Този човек идва с 
прекаран инсулт преди много време. След това идва със задръстване, тоест е изтърван. Идва 
със задръстване, така аз не разбирам от медицина, но докато открият просто са му изчистили 
вътре мръсотията и се оказва спукана язва и дори след операцията става адекватен, но на 
база това натравяне дългомесечно, на база на този инсулт, тука става натрупване и лекарите 
знаят по-добре от мен, той получава масиран инфаркт след 24 часа. Значи сутринта са си 
говорили със сестрата, усмихвал се е и т.н. 

С другата дама е също. Сменят и ставата, но лекарите казват така – тя е получила 
инсулт, когато е паднала на село и на база получения инсулт е счупила крак. Не е обратното 
– да си счупи крака, че да получи инсулта. И идва в Търговище и и правят, но докато я карат 
тя е била адекватна, прави се операция, защото действително е счупен крака, но става 
масивен инсулт и тя си заминава за съжаление. Съжалявам, така стават нещата но, 
същевременно искам да похваля да кажем Спешна помощ и корелацията с нас. Чувам и 
виждам, че в последно време Спешна помощ на петата минута се отзовава и е на място, което 
е много добре и да не казвам за случаи, но 4-5 лекари веднага се отзовават. В момента 
правим някакви опити с някаква много стара кола примерно през нощта в два часа, ако 
извикат д-р Колева с какво да дойде след като няма таксита. Една стара кола сме извадили, 
евентуално в два часа да отиде там дежурния от нас да вземе лекаря и да го върне обратно, за 
да правим също икономии. Ако има нещо друго питайте уважаеми дами и господа.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Благодаря Ви г-н Яков, отсега Ви каним за следващата сесия, докато въпросите са 
горещи, да може да ги туширате в зародиш. 
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Но, молбата ми е още веднъж, много Ви моля, помогнете чрез всички възможни 
начини Областната здравна карта да не намаляваме леглата, които са ни крайно необходими. 
Обслужваме страшно много население. Моля Ви, особено към управляващите се обръщам. 
Защото ни бутат към заведение за доглеждане на възрастни хора и закриване на малките 
болници, което според мен не е правилно. МБАЛ Попово е крайно необходима на това 
население от двете общини. Благодаря за вниманието.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-н Яков. Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Не ми беше отговорено на въпросите. Да считаме ли това, че тези 600 хиляди вече е 
сума, която е крайна и вече с тази сума като я платите вече всичко ще е мед и масло в тази 
болница. Или има и още, които не сте ги проверили и не сте ги уточнили. Смятам, че има и 
още задължения по лаборатории, лабораторийки и тъй на нататък и табелата не разбрах 
сложихте ли я?  
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Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД 
  Предполагам, че 99 на сто, а не 100 на 100 тези 600 хиляди лева, това са старите ни 
разходи. Сега, ако се бърка, се бърка с 1000 лева примерно 601 хиляди или 599 хиляди, но 
това не е такъв голям проблем. Въпроса е, че ежемесечните ни разходи в момента са с 10 000 
лева повече от приходите ни на този етап. И не мога да Ви дам окончателен отговор дали 
това ще се стопи след като ни дадат новите пътеки и новия лимит. Ако не дай си боже да 
завишат с 40 % на д-р Колева стойността, тя сама ще покрива повечето от разходите на 
болницата. Но в момента не можем да дадем точна и никой не може го даде в България, не 
само МБАЛ Попово. Но старите задължения тежат като дамоклиев меч.  

А за табелата не ми е останало време да намеря майстор да я сложим, в момента. Но 
мисля, че дайте да гледаме болните в момента ще я сложим и табелата. Трябва да 
пребоядисаме колите, на които, но като има пари.  
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Значи, уважаеми колеги, преди да приключим..да, заповядайте г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 
  Аз, уважаеми колеги, въпроса ми е към г-н Кмета. Във връзка с отпадъците, защото 
преди завършихме сесията така с подхвърляне за отпадъците, което е голям проблем и 
мисля, че от него ще се вдигнат и данъците на жителите на града и на общината. Защото 
никъде не виждам краткосрочен или дългосрочен някакъв план на Общината във връзка с 
тези отпадъци, защото все сме решавали тъй временно нещата и мисля, че доста сме я 
забатачили. Ако може да отговори какво мисли за момента да правим за в бъдеще в година, 
две, три, защото ако нямаме някакъв план нищо добро не ни чака. Благодаря. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Изслушах с интерес, това което прочете д-р Георгиев, но си замълчах. То въпроса е 
много широк и по него ако трябва да говоря ще стане много дълго. Това е протокол и 
решение на неподписания от нас протокол, беше коректно да извадите д-р Георгиев 
истинския протокол, защото този не е подписан поради несъгласие от страна на Попово. 
Истинския протокол сега нямам възможност, но ще Ви го представя. Такива определения и 
точки и гласуване няма. Аз само Ви казах, че Търговище искаха да спрат от 1-ви март и Вие 
сам го прочетохте да депонираме, като че ли ние сме искали при положение, че имаме 30-40 
години в сметището в Славяново, никой не ни е питал, пратиха ни на сила. А сега ни гонят. 
След разговори с кмета на Търговище, отидохме в Разград да искаме когато депото, дали ще 
е август, дали ще е септември, дали ще е в края на годината депото в Търговище бъде 
запълнено, да започнем да извозваме сметта в Разград. Правихме среща тримата с кмета на 
Разград, беше ми отказано поради самия факт, че и самия Разград се намират в същото 
положение. Техните изчисления са, че до края на годината и Разградското сметище ще бъде 
запълнено. При тази опасност и при положение, че няма нищо предприето в Търговище за 
нова клетка като строителство, иначе като проект и като намерения съществуват излиза така, 
че ние трябва да возим сметта или в Русе заедно с Търговище, или в Шумен, което удължава 
пробега на колите. И пречи на организацията поради липса на време за събиране на битовата 
смет. Само, че на тази среща в Разград, кмета на Търговище каза, че като че ли Попово са по-
прави, че не се занимават със сепариране. Благодарение на това, което не правим ние, не 
знам дали е по-правилно или не, в сметката на Попово в РИОС Шумен имаме вече над 
милион и двеста  лева, с които можем да разполагаме и да правим каквото искаме и 
предприемем като намерения на сметосъбиране и извозване, изобщо по организация на 
битовата смет. Търговище почти са си изчерпали тези набирания там именно поради 
сепариране. Аз мога да го нарека псевдосепариране. Правих опити, правих срещи и 
процедура за избор на изпълнител за сепариране. Никой не се яви, каних на среща фирмата, 
която сепарира в Търговище и си получава едни пари, като те ми твърдяха, че трябва едни 10 
% от сместа, която приемат те да осигурим рециклирани отпадъци – това е хартия, стъкло, 
желязо и т.н. Само че, тази фирма в Търговище е пуснала няколко буса и ходи по 
контейнерите за смет и събират отпадъци, депонира ги и ги приспада от сметта на 



 

44 
 

Търговище и за тази си дейност естествено получава пари. Сметнах, че е нередно да харчим 
допълнително пари да сключваме договор след като и те не искат. При положение, че трябва 
да возим в тази фирма в Търговище, ако бяхме се съгласили и подписали договор за 
сепариране, а след това, след това сепариране дали ще има 10% или повече или по-малко 
рециклирани отпадъци аз не мога да кажа, въпреки, че структурата на отпадъците в Попово 
ни е ясна и ние по отчет го даваме. След това трябваше наново ние да си товарим, отказаха 
да извозват на сметището за депониране останалата след рециклирането, останалата смет. 
Това многократно би оскъпило обслужването на битовата смет. Така, че за сега считам, че е 
неправилно, по-добре е да ни се трупат в сметката в РИОС средства и с тези средства да 
решим заедно с Вас какво правим. Дали ще правим и ние тука в Попово за рециклиране, дали 
ще даваме тези пари на друга фирма външна за рециклиране или ще ги дадем за построяване 
на клетка, тъй като клетката, новата в Търговище би струвала около 6 милиона, дали тези 
пари ще ги насочим там. Едно към три е съотношението на боклуците Търговище – Попово. 
Те на година около 20, 21 хиляди тона боклуци събират, ние сме около 6.  

Направихме и едно посещение, тъй като зам. министър Кънчев ни подсказа, че е 
възможно да возим отпадъците, между другото Разград всички общини в Разград не 
рециклират отпадъците, ами си трупат парите по сметка отчисления в депото в Разград, 
направихме посещение в Бяла. Бяла строят ново сметище. По думите на зам. министър 
Кънчев е, че септември ще го пуснат и Попово да започнем да возим в Бяла, Русенско. По 
сметките обаче, на Кмета, на специалистите и строителите се оказа, че по-рано от март, 
април 2019 г. тяхното сметище също няма да заработи.  

За сега със сметта най-кратко казано е това състоянието. Италианците се оттеглиха, 
въпреки, че им предоставихме имоти. Оказа се, че основната причина за този отговор е много 
малкото смет, която се събират тези 6 хиляди тона. Те искаха от нас да им съдействаме, ако 
може Търговище и Разград да предават на наша територия сметта, която да се обработва и 
после да се извозва след рециклирането и използването на тези отпадни продукти за 
депониране в техните сметища, нещо, което аз предполагам Вие ме разбирате не мога да им 
гарантирам. 

Това е сега със сметта. Аз призовавам сега да не спекулираме. Фирмата изпълнител 
спечелила поръчката за сега коректно извозва сметта. Не са поставили въпрос за увеличаване 
на сметката. Има подписан договор за тази година до февруари 2019 и никъде не стои 
въпроса да се увеличава такса смет за населението и без това смятам, че е достатъчно висока 
и оптимална за тази смет и за това състояние на хората на територията на Попово. 

Някакви други въпроси д-р Георгиев, имате ли? 
Драгомир Петров – общински съветник 
  Ами аз съм удовлетворен от отговора, само че все пак мисля, че Общината трябва да 
си имаме краткосрочен и дългосрочен план и да го следим за в бъдеще какво ще се случва.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Така е.  
Драгомир Петров – общински съветник 
  Защото това е проблем не само на нашата община, но и на нашата държава. То просто 
знаем, че до и 2020 г. ще задължат Европейския съюз всички държави до 50 % да си 
рециклират отпадъците и ще стане още по-зле, и заради туй трябва мислим някакъв начин. 
Аз имам някои идеи, ако искате мога да Ви кажа някой път. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Ами да отворим разговора и за по-нататък на следващата сесия, аз мога да проверя 
колко би ни струвала една такава инсталация, която може да поеме един такъв тонаж и на 
следващата сесия да обсъдим дали е необходимо да започнем да я изграждаме и да даваме 
пари от общината за рециклиране на отпадъците на територията на Попово. Явно ще бъде на 
територията на Попово, защото не е удобно да бъде в друго населено място, а в Попово като 
център. Колко би ни струвало за да инвестираме. За сега по проекти не се очертава 
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възможност нито Търговище, нито ние да ползваме грантова схема за финансов ресурс или 
държавата нещо да помогне.  

Връщам се и на предния разговор, ние тук се мъчим да му извадим душата на 
управителя на болницата, но чухте ли вчера една голяма болница в Стара Загора, колко са 
задълженията. Смятам, че е непосилно ние без държавата и промяна на законодателството в 
тая област на здравеопазването да решим въпроса. Добре, ще му даваме по 10 хиляди, ще 
тръгнем да търсим актуализация на бюджета, това до края на годината ще натрупа още 120 
хиляди болницата. Ако не се отзовем да им дадем тези 100 хиляди лева от актуализация на 
бюджета, те ще затънат още, ще станат 700 хиляди, ще стане невъзможно и да се работи с 
външни изпълнители. Мен ме притеснява какво ще става със здравеопазването в България. 
25 милиона за Стара Загора за мен е непосилно изпълнение на тия задължения и то не е само 
Стара Загора, ами всички болници са на това дередже. Когато решаваме въпроса на 
болницата хубаво е да гледаме и от нашата камбанария, но и да не сме необективни и да 
търсим субективната причина за състоянието на болницата в управителя или в 
ръководството на болницата. Благодаря Ви. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 
  Уважаеми колеги, аз искам да Ви предложа на гласуване и предложението на г-н 
Гецов. Ще го зачета и ще го подложа на гласуване.  
 

На основание 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 Кмета на Община Попово да проведе работна среща с кмета на Община Опака, 
на която Управителя на МБАЛ Попово да ги запознае с финансовото състояние на 
МБАЛ Попово и в тази връзка Кмета на Община Попово да поиска съфинансиране от 
Община Опака на МБАЛ Попово.  
 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Но нека да добавим в редакцията и председателите на двата Общински съвета да 
присъстват. Да не сме само кметовете. 
Невзат Феимов  – зам. председател на ОбС Попово 

Значи добавяме към решението и: 
 
На срещата да присъстват и председателите на ОбС Попово и ОбС Опака.  

 
 
Подлагам предложението на гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   24 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -      0 
  
Решението се приема! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 377         
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На основание 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 Кмета на Община Попово да проведе работна среща с кмета на Община Опака, 
на която Управителя на МБАЛ Попово да ги запознае с финансовото състояние на 
МБАЛ Попово и в тази връзка Кмета на Община Попово да поиска съфинансиране от 
Община Опака на МБАЛ Попово.  

На срещата да присъстват и председателите на ОбС Попово и ОбС Опака.  
 
 
 
 Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и деветото заседание на ОбС 
Попово.  
 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

     
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………… 
 
                                             / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 
              / НЕВЗАТ ФЕИМОВ / 
    
 
 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 
                  / ХАСАН ХАСАН / 
 
            
 
 
                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”:  ................................................ 
                   / Н. ЗДРАВКОВА / 


