ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОПОВО

MUNICIPAL COUNCIL
POPOVO

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40032, 40255, 40256
факс: 0608/40257

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al.Stamboliyski“ №1
tel.: +359 608/40032, 40255, 40256
fax: +359 60840257

e-mail: apio@popovo.bg
web-site: http://www.popovo.bg

ПРОТОКОЛ № 30
Днес, 29.03.2018 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ТРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума. На заседанието присъстват 26
общински съветника, имаме кворум, можем да вземаме решения. Откривам
ТРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Попово.
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, ще ме извините няма да ги представям всички
поименно.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Румен Кьосев.
Преди да започнем работа позволете ми да дам думата на Секретаря на Общинска
избирателна комисия г-н Дамян Дамянов за да направи съобщение.
Дамян Дамянов – секретар на Общинска избирателна комисия
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин кмете, с решение от 02 март
№ 409 от тази година ОИК е обявила за избран за общински съветник г-н Йордан Иванов
Костов, класиран под № 5 в списъка на кандидатите на листата на ПП „АБВ“ на
произведените на 25 октомври 2015 г. местни избори. Издадено е удостоверение за избран
общински съветник съобразно закона, което аз имам честта да връча днес.
Моля, всички колеги да станат.Г-н Йордан Иванов Костов, моля повтаряйте след мен:
“Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на страната
и във всичките си действия
да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО
и да работя за тяхното благоденствие”
Да поздравим нашия колега. Моля, г-н Костов да подпише клетвения лист и да заеме
мястото си като общински съветник.
Преди да продължим по същество трябва да направя още едно съобщение: в ОбС
постъпи Протокол от проведено заседание на групата съветници на ПП ГЕРБ на 26 март 2018
г., с който те обявяват че освобождават от председател на групата д-р Евгений Георгиев и
избират за председател на групата Димитър Кънев Димитров.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 18
точки.

Преди да започнем по същество да разглеждаме дневния ред, давам думата на д-р
Веселинов за изказване.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, искам да
оттегля точка 9 от дневния ред като вносител. Мога да Ви кажа, че ние проведохме разговор
със Съюза на пчеларите на местната организация, общинска, но на допълнително обсъждане
се изясни, че не сме разговаряли с представители на животновъдния бранш. Има някои
въпроси, които мисля, че трябва да се прецизират още в тази Наредба. Това са мотивите ми
да бъде оттеглена от днешната сесия Наредба № 1 за опазване на обществения ред, чистотата
на населените места.
Имам и предложение и към д-р Колева, да оттегли също 17 точка Разглеждане молби
на граждани за отпускане на помощи от ОбС. Според мен не бива Комисията да гласува в
разминаване с работната група, която с моя заповед съм назначил и правят проверки на
молбите за помощи по места. Истината е, че има разминаване между Комисията и мнението
на групата, която се занимава със социалното проучване. Това ми е мотива основно, да
оттеглим днес, на днешното заседание разглеждането на тези молби и да бъде внесена на
следващата сесия, при положение, че има консенсусно между представителите на
администрацията и общинските съветници решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има постъпили две предложения на базата на предварително раздадения Ви дневен
ред, като предложението е да не се разглежда точка 9, която касае Наредбата за изменение на
Наредба № 1 и да не се разглежда точка 17 Молби на граждани за отпускане на помощи.
Така, имате думата за коментари, след което ще го подложа на гласуване.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз, аплодирам предложението на д-р Веселинов да бъде изтеглена докладната записка
за промяна на Наредба № 1, но искам да кажа нещо, което г-н Председател аз за втори път се
обръщам към Вас, документите, които ни се поднасят да бъдат прецизирани, защото тези
документи, които ни се предоставят за обсъждане има подписи на длъжностни лица от
общината. Тази докладна записка д-р Веселинов може да не я оттегли. Ще ви кажа защо.
Значи чл. 133 от Закона за ветеринарното дело, което г-н Трифонов тука ли е, не го знам ни
мотивира, че трябва да гласуваме промяната в Наредбата. В този Закон действително е
записано, ще прочета дословно чл. 133 изменен в ДВ бр. 17 от 23.02.2018 г. – Общинските
съвети определят с Наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни по смисъла на закона за животновъдството на територията на
съответната община. В закона за животновъдството има определение кои са селскостопански
животни. Там влизат включително и пчелите, предполагам са Ви запознали Вашите юристи,
но има един друг закон специален – Закона за пчеларството. И в този закон, той има повисока степен на важност, това юристите двамата ще го потвърдят., аз съжалявам, че
колегата Кьосев го няма. Фактически този Закон е с предимство пред Закона за
животновъдството и на основание на този закон в чл. 11, мисля, че, ако искате и него мога да
Ви зачета, подготвил съм се, в този закон не се определя броя на пчелните семейства колко
трябва да бъдат в населените места и колко да бъдат извън населените места. Така, че
изменението може да го приемем, само като изключим от там пчелните семейства. Ето това е
моето предложение, ако смятате за правилно, ако не нека юристите да ми опонират.
И другия момент г-н Председател, аз се обръщам пак към Вас, нека докладните
записки, които ни се поднасят за обсъждане и да вземаме по тях решение да бъдат така, да
отговарят на изискванията. Има стандарти, когато се поднасят определени документи.
Вие се събирате на председателски съвет, аз Вас Ви уважавам като председател и като
човек, който има нужда от подготовка, но докладна записка в такъв вид, в който ни е
поднесена за проблемите на болницата, да ме извинява д-р Колева, аз също я уважавам като
специалист, тя си е доктор, разбира си, но който и е поднесъл тази докладна записка да я
подпише и да я внесе, вижте я най-напред каква е формата, вижте и накрая има ли правно
основание, на което да вземем ние решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Самото решение г-н Гецов, прав сте ..
Гецо Гецов – общински съветник
Ами, вижте, аз пак казвам, Вие за това се събирате на този председателски съвет –
шест човека сте там. Има двама, не знам колко юристи има в общината, но тези хора за това
получават заплати. Ако не, дайте да вземем един адвокат да привежда всички документи,
които ще минават през ОбС и наистина ние да вземаме едни решения, които да са правилни
и да отговарят на изискваният. Не искам да вземаме решение и да ставаме смешни. Така
както ни беше поднесена тази докладна записка за промяна в Наредба № 1, какво щеше да
стане – по реда на общия надзор Прокурорът щеше да отмени нашето решение или
областния управител. И какво, ставаме смешни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах Ви г-н Гецов, позволете ми да Ви отговоря. Аз ще Ви отговоря така:
Вашето мнение, което Вие изразихте тук, че единия Закон има преимущество пред другия, аз
абсолютно не съм съгласен с него и това тук се явява юридически спор, който най-добре би
могъл да се реши тук в зала или с компетентни органи. Ние сме преценили, че тази докладна
в този вариант е допустима за разглеждане, а до колко ще бъде взето решението
компетентно, това зависи от нас. Така, че тук имаме несъгласие. По отношение на втората
забележка, че сме допуснали докладна, която не е в нормалната форма, която трябва да бъде
като тук в нея единственото, което в нея не е доокомплектовано са мотивите към решението,
това ние наистина го допуснахме съзнателно, защото важността, обществената важност на
тази докладна е доста голяма, доста висока особено в настоящия момент, а ние не сме
направили никаква грешка, дотолкова, доколкото самото решение като формулиране на
решението, което е важното в случая, ние ще го направим в синхрон с юридическите
съветници, които се намират тук. И самото решение, то е важно да има основание, а не
докладната, когато се внася. Така, че това са нашите мотиви, говоря от името на
председателския съвет да допуснем това нещо.
Съгласен съм с Вас, че е важно и за това виждаме, че има несъответствие в тази
докладна по отношение на Наредба № 1. Мисля, че това че я изтегляме, показва че сме
загрижени за правилното разположение, за правилната формулировка в тази Наредба.
Благодаря Ви все пак за съдействието. Надявам се всички да бъдат толкова активни, когато
обсъждаме докладните и когато ги разглеждаме.
Така, в тази връзка, д-р Колева по дневния ред надявам се, че малко разводнихме
нещата.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Да, разводнихме нещата. Аз искам да взема отношение по 17 точка Разглеждане на
молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС. Не знам какво има пред вид г-н Кмета,
но тук сме разгледали молби на абитуриенти, сираци, които очакват да получат някаква
материална помощ и да могат да си купят там във връзка с предстоящия бал някаква дрешка,
нещо да си доплатят. А следващата сесия е в края на април, вече до 24 май остава безкрайно
малко време и не знам от там нататък парите, които нали евентуално ще отпуснем ще могат
да влязат в полза точно за тоя момент, за абитуриентския бал. Да, благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, благодаря, аз също. Позволете ми аз да направя своя коментар на това нещо.
Имаме правилник за разпределение на помощите от ОбС. В правилника се казва така – по
предложение на комисията, която е направила оглед на всяко едно место, на всяка една
молба, комисията приема или отхвърля решението. Сега, тук в случая нормалното е, може да
имаме някакво разминаване, но когато разминаването в случая са 7 от общо двадесет и
няколко, от 31 молби, това е повече от 1/3, мисля си, че прекалено голяма е разликата и
някъде тук се получава едно разминаване между решението и предложението на комисията и
решението на ОбС. Така, че на базата на това д-р Веселинов разбирам, че изтегля, защото
нормално е да има една, две, в крайното решение на ОбС, но когато е повече от 1/3 тук се
получава някъде разминаване. И може би тук трябва да уточним къде е. Склонен съм, не
3

знам какво, ако трябва да направим извънредна сесия, или струва ми се, че имаме
възможност да реагираме, хората, които имат възможност на двадесет и някой април до 24
май има още един месец, не е фрапантно, има достатъчно време да ги разгледат и да
използват тези средства. Така, че това е основанието формалното да оттеглим тази точка.
Има ли други въпроси?
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-н Кмете, искам да взема отношение по това
нещо като секретар на Комисията по здравеопазване и околна среда. За мен е необяснимо
защо д-р Веселинов поиска точно д-р Колева да оттегли тази точка, защото би било
нормално да поиска от Председателя на ОбС да я оттегли, защото д-р Колева няма внесена
докладна за това нещо и би следвало Вие като Председател на ОбС, Вие да я оттеглите.
Сега, аз не знам да има Наредба, в която да е регламентирано как да става
разпределението всичко. Има едни параметри, в които до минимална работна заплата се
отпуска според тежестта на случая и т. н. А това, каква Наредба има не знам, ние не сме
разработвали такава Наредба, не знам и в предни ОбС. Аз смятам, че Вие г-н Председателю
трябва наистина да, и при Председателски съвет наистина да се спазват законите, защото и
при стартирането на тази сесия и при заклеването на новия колега Вие нарушихте ЗМСМА
по точно чл. 34 ал. 6, където изрично е описано лица, които са били в трудово правни
отношения с общинска администрация е трябвало в едномесечен срок да Ви уведомят Вас и
председателя на ОИК като представят заповед за освобождаването им. А разбрах от
представителя на ОИК, че при тях такова заявление няма. Значи ние още при заклеването на
новия колега нарушихме ЗМСМА. И Вие не реагирахте. Сега по същия начин за точка 17
също не реагирахте, защо не знам. Оставам озадачен от всичко това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, явно ще си водим диалог. Благодаря Ви за забележките. Първо, това за
заклеването на общински съветник, това е работа на ОИК и аз доколкото знам няма трудови
правоотношения между новия общински съветник и общинска администрация. Това е така
на този етап, което аз знам.
По отношение на първия въпрос по отношение на Наредба. Да, ние нямаме наредба,
ние имаме специален Правилник, който е приет още 2007 г., в който си има точни, ясни
правила. Този правилник е променен последно 2015 г. и там ясно и точно казва, комисията
решава на базата на предложение от работна група, назначена от кмета на общината. Така, че
има такава точка и точно там в този Правилник става това разминаване между решението на
комисията и предложението на работната група. Ето там е това разминаване и там е нарушен
Правилника. Така, че тъй като това дали е оттеглена от мен или от д-р Колева, това понеже е
стандартна точка, фигурира в доста докладни, спорно е кой точно я внася тази точка, тъй
като аз не я подписвам като председател на ОбС тази точка, затова няма как да я оттегля .
Но има предложение, така или иначе ще бъде гласувано. От кого е внесено предложението не
мисля, че е от съществено значение.
Имаме ли други дебати по отношение на дневния ред? Заповядайте г-н Атанасов.
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми дами и господа, мисля, че това не е първия случай, при който на
вниманието на Общинския съвет се предлага докладна и след като се наблюдава недоволство
от страната към, която е насочена докладната тя се оттегля. Това не е първия случай. Един
елементарен въпрос си задавам в личен план. Кому е нужно да се създава такова напрежение
в обществото? И кой се обслужва по този начин? Твърде нелепо е дейността на ОбС да се
обвързва с една елементарна игра „проба – грешка“. Мисля, че елементарното оттегляне на
докладната трябва да бъде обвързано и с доводи, които трябва да бъдат по-стабилни, защото
в крайна сметка това въвеждане и оттегляне на докладна внася дискомфорт в доста хора.
Част от тях са тук. Те не изразиха своето отношение, защото може би изпитват леко
притеснение пред органа, който трябва да вземе това решение. Аз мисля, че не е
основателно. Напротив, те трябва да си кажат мнението, но тази порочна практика на се
изостря по някакъв начин и да се създава напрежение в определени постройки и маси зависи
4

от спецификата на докладните. Мисля, че трябва да бъде прекратена, защото това са
вълнения на тези хора, които са ежедневни, продължиха може би две седмици и никой не се
интересува за това. Това е личен дискомфорт, който поемат те, а те в случая не го
заслужават. Трябва да се помисли малко и за хората, въпреки, че това рядко се прави.
Благодаря Ви за вниманието!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Атанасов, давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Господин Атанасов, мое право ли е да оттегля като вносител докладната. Разбира се
преценявам. И това не е въпроса, че има някакъв проблем с пчеларите. Ние с тях се
изяснихме. Аз казах, че има неща, които трябва допълнително да процедираме и преценим
дали правилно решаваме за останалите точки в докладната и преди всичко говедовъдство,
овцевъдство, свиневъдство. Там има неща, където много трудно можем да намерим средата,
истината. Създаваме настроение сред хората, а на моето бюро не мислите, че има оплаквания
точно, което с тях сме говорили вчера с пчеларите? И случаи, които ми се цитират за хора,
които не желаят да се разрешава в населени места да има кошери и пчелни семейства. От там
се породи разговора и ние решихме по-нататък с тях до края на годината всеки конкретен
случай в населените места да го решаваме съвместно с комисия между тях и между нас. Тази
комисия ще прецени дали в това населено място е разположен пчелина в центъра, или е в
края, където не притеснява никой и може в такива населени места, където са обезлюдени да
има пчелни семейства.
Вие визирате само пчелните семейства, а другите животни, които са в докладната Вие
ги прескачате, а напрежението идва и от там, защото има хора, които поминъка им зависи
именно от доходите от животновъдството. В същия момент има напрежение от съседите, на
хора, които отглеждат крави, прасета включително и в града с фермерски уклон. Аз не искам
към никой да бъдем несправедливи и затова не желая по никакъв начин да Ви предложа на
Вас не дотам компромисно решение по тази на Наредба1. Това ми е единствения мотив да
оттегля докладната. И пак питам – имам ли право? Имам ! Естествено. Ами погледнете и
практиката в Народното събрание – че няма ли оттеглени точки от Правителството. Ами това
е живота, като има неща, които разбулват духовете, които не са приемливи и Правителството
оттегля. Хайде да не се сравнявам с Правителството, ама това си е обща практика навсякъде
в Общинските съвети. И много ме боли, когато и на тях вчера на срещата казах, когато се
спекулира и политически се яхва вълната на недоволство и после определена политическа
сила да използва това срещу управляващите. Така е и в национален мащаб, така е и тука.
Само, че тука обърнато.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също искам да кажа, че балансирането на обществения интерес не е лесна работа.
Винаги има и ЗА и ПРОТИВ, така че това като обвинение, което го отправихте, че ние
оттегляме някои от докладните, аз го приемам по-скоро като опит за диалог, защото никога
не сме правили нещо самоцелно, никога не сме се опитвали да правим нещо самоцелно.
Винаги е било в интерес на балансиране на обществения интерес. И това също е направено.
Ето, виждате, че в процеса на дебатите, в процеса на обсъждането изникват едни или други
предложения и всичкото това нещо води до тази практика, която сме предложили нещо,
виждаме, че има несъвършенства и го оттегляме.
Г-н Атанасов, ако не е реплика, изказахте се веднъж по въпроса. Реплика ли е. Добре,
заповядайте като реплика.
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми дами и господа, господин Веселинов, много добре мога да преценя
сложната позиция, в която сте Вие – атакуван едновременно, едномоментно от двете страни.
И от пчеларите, които искат да защитят своята кауза и от хората, които евентуално и са
потърпевши. Не съм си позволил тук да се изкажа за да политизирам, или за да нажежа
обстановката. Тези хора, които присъстват могат откровено да кажат, аз със тях не съм
провел в последните седмици нито една дума, не съм се срещал с тях. Изразих човешката си
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позиция и също и аз имам право да го направя. Моя апел беше съвсем добронамерен, и той
включваше основния момент – много ясно беше, че тази докладна ще предизвика
напрежение в пчеларското съсловие. Дали не можеше това нещо да се предвиди, за да се
избегне това внасяне и оттегляне на тези докладни. Просто нещата да бъдат изгладени в
суров вид и после да бъдат поднесени по начина, по който да бъдат решени в момента. Бях
изключително добронамерен. Не съм си позволил по никакъв начин да политизирам
обстановката.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз политика не правя от това. Аз съм човек, който съм работил винаги да защитава
установеното законодателство в България и винаги съм бил това, което пише в законите, това
да се спазва. За това ще бъда конкретен, и за това казах на д-р Веселинов, че той можеше да
не оттегли докладната записка, а само да отменим частта, която касае пчеларството.
Чл. 11 от Закона за пчеларството – пчелните семейства да се настаняват върху
земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и
юридически лица, както и урегулирани поземлени имоти.“ Този Закон г-н Председател, е
специален закон Ви казах. Вашата дъщеря е завършила право, тук има двама юристи, които
могат да кажат, че специалния закон е над общия закон. Пак Ви казвам – общия закон е
Закона за животновъдството, на базата на който се искаше изменението на тази докладна
записка. Така, че тук няма правен казус. Тук е ясно и точно, няма какво да умуваме и кой да
ни тълкува. Да станат юристите да кажат прав ли съм, не съм ли?
И другото, което е аз по отношение на докладната на д-р Колева. Тази докладна
записка, всички знаем Болницата има Управител. Принципала на Общинската болница е
ОбС, нали така. С кого са трудово правните отношения – с кмета на общината, той подписва
заповедта …
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Трудово правните отношения са с ОбС по принцип, той е принципала, не Кмета.
Гецо Гецов – общински съветник
Добре, казах принципала е ОбС. Съгласно установените правила Управителя на
болницата трябваше да седне и да напише тази докладна записка и да я внесе до Вас и Вие да
я внесете в ОбС. Ето това е реда. А тук вижте сега Аз не правя политика, много пъти съм
казвал, това което съм постигнал, съм го постигнал, нека всички да го постигнат това. Нека
да се уважаваме взаимно и да не се прехвърлят нещата и после вината да отива – ама виждате
ли, някой седнал и написал една докладна записка. Най-напред д-р Колева като завеждащ
отделение ето тези цифри, които са вътре, тя няма от къде да ги вземе, защото това са неща,
които са достъпни до управителя. Нека да бъдем толерантни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Гецов, ние в момента водим един безсмислен спор, Вие отнемате правото на д-р
Колева като общински съветник да внася докладна записка с това си изказване. Ами какво
правите? Аз така разбирам, пак казвам водим в момента един излишен спор.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз много добре знам защо се прави това. Аз не съм паднал от Марс. Аз знам каква е
идеята.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах Ви, благодаря Ви, мисля, че в момента водим излишен спор, по
същество трябва да говорим.
Има направени две предложения. Г-жо Георгиева, надявам се, че е по дневния ред,
отнехме 40 минути до сега за дневния ред. Заповядайте.
Радияна Георгиева – общински съветник
Аз не съм юрист, но като човек от гилдията и общински съветник в този ОбС ще
отговоря на г-н Гецов. Да, има закони, които са приети от Народното събрание. Но в тези
Закони има право всяка Община да изработва свои Наредби, защото всяка Община има своя
специфика и териториално положение в държавата. Така, че всяка Община има право според
изискванията на населението да изработва свои наредби, затова го има ОбС. Ако трябваше
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всички да се позовават на законите, приети само от Парламента, нямаше да има ОбС. Ние
сме за това тук да работим в полза на хората от нашата община и смятам, че, подкрепям г-н
Веселинов, който оттегли докладната, защото тя наистина има нужда от много по-широко
обсъждане и разглеждане. Г-н Гецов каза – няма изискване за кошери, колко броя в населени
места. Искам да попитам, ако съседа на г-н Гецов разположи 300 кошера от другата страна
на неговата ограда, той така ли ще мисли? Наистина всичко трябва да бъде добре обмислено
и да бъде обсъдено с хора от бранша, защото те имат своите специфики на работа – пчелари,
говедовъди, овцевъди и всички останали „въди“ и решенията да бъдат взети съвместно,
Наредбата да бъде изработена съвместно, така че да удовлетворява и производителите и
гражданите, защото ние сме селска община и масово хората, които са останали, а те са доста
малко по селата наистина се изхранват от това. Мисля, че частта за града може просто да се
направи и отделно, защото тук територията е гъсто населена и смятам, че трябва да се
предвиди това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, говорим по същество в момента, явно като я оттеглим ще направим едно
обществено обсъждане. Давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа съветници, ами оттеглянето ми потвърждава правилното
решение. Вижте колко дебат има по нещо, което е мое право, оттеглям го и в дневния ред
правим дебат. Представете си тази точка, ако беше останала колко щеше да отнеме време,
колко допълнително щяхме да говорим и може би пак щяхме да отидем на този вариант да
преработим докладната с позициите в Наредбата, нали. Хайде да гласуваме дневния ред.
Мисля, че му е време.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, тъй като има направено предложение и имате предварително отправена Покана
за дневен ред, аз предлагам първо гласуваме отпадането на двете точки, след това ще
гласуваме дневния ред като цяло.
Подлагам на гласуване отпадането от Дневния ред на точка 9. Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред и чистотата на населените места
на територията на Община Попово и точка 17 Разглеждане на молби на граждани за
отпускане на помощи от ОбС Попово. Който е съгласен с това направено предложение, моля
да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

18
2
8

Предложението се приема ! Двете точки отпадат.
Заповядайте.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми госпожи и господа, гласувах против отпадането на двете точки, защото се
гласуваха заедно. Тези докладни записки не са влезли заедно и според мен не трябва да се
гласуват заедно. Ако бяхте ги бяхте ги подложили да се гласуват поотделно всяка една по
отделно, можеше резултата да е друг.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Тошков за забележката. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз също гласувах против, защото не мисля, че е в правомощията на господин кмета
точно тази точка 17 той да я оттегли. Защото тази точка е включена от председателския
съвет, в който са представени и всички политически сили, които са тук в този ОбС и не ми
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стана ясно и също подкрепям колегата Джамбазов, че трябваше да подложите точките една
по една. Не бива да лишаваме хората от това, което сме взели като решение да ги
подпомагаме в трудни моменти. А това, че на д-р Веселинов не му е харесало това, не знам,
значи Вие налагате на комисията по здравеопазване каквото каже общинската
администрация ние да го гласуваме. Това значи, че тогава няма смисъл от този ред, а има
смисъл ние да Ви гласуваме в началото на годината в бюджета някаква сума и Вие по Ваше
усмотрение да ги раздавате на база на решението на тази комисия, за която сте пуснали
заповед. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Предлагам Дневен ред на днешното заседание:
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за
развитие 2015 – 2020 г.“
2.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на
съфинансирането на Община Попово, в качеството й 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 BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” финансиран по
договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01 от 19.09.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г.
3. Кандидатстване на Община Попово за финансиране на проект от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда.
4.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи в
горските територии на Община Попово.
5.Отдаване под наем на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. – имоти в регулация и земеделска земя.
7.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2018 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
8.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
9.Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на дейностите с отпадъците
в община Попово през 2017 г.
10.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка.
11.Промяна в наименованието на социалнaта услуга „ Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания, предоставяна от Звено „ЦНСТДМБУ и
ЦОП” с адрес: град Попово, ул.“Керамик“ №4
12.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
13.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2018 година.
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14.Промяна в състава и ръководството на Постоянни комисии.
15. Финансово подпомагане на „МБАЛ – Попово“ ЕООД за закупуване на медицинско
оборудване и преодоляване на затруднения в дейността, поради натрупване на
финансови задължения през минал период.
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред на днешното заседание, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

20
0
6

Приемаме Дневния ред на днешното заседание.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за
развитие 2015 – 2020 г.“
В каква връзка г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами не чух, след приемането на дневния ред не чух дали има питания от общински
съветници, не го обявихте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, има от Ваша страна едно, на което ще бъде отговорено. Извинявам се за
направения пропуск, извинявайте.
Така, преминаваме към работа по първа точка от дневния.
Имаме от вносителя някакво уточнение. Заповядайте г-жо Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, искам да се
извиня предварително, в материалите, които Ви дадохме, самия Доклад на дискове в
заглавната страница има допусната техническа грешка при записването. Доклада се отнася за
2017, а не за 2016. Ако обърнете внимание на всяка страница най-отгоре е отбелязано, че
доклада касае 2017 г. Извинявам се още веднъж за допуснатата грешка. Станала е при
записване на материалите. Не знам дали при всички Ви е така, но мисля, че има такъв
проблем. Извинявайте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова. Да се чете, там където е в титулната страница 2016 да се
чете 2017, техническа грешка при записването на файла. Добре, по тази точка становище
имат всички постоянни комисии, така че 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 във вторник, 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.
Георги Георгиев – 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 26 март 2018 г. от 13 часа, присъствали 5
члена с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. Благодаря
Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на 27 март от 16 часа заседава с четири члена и с три гласа ЗА и
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
Дами и господа, на редовно заседание на комисията ни на 28-ми с два гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не излиза със становище по точка първа от Дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
На редовно заседание нашата комисия заседава вчера, проведе се от 11.30 часа и с пет
гласа ЗА, единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Проекта за решение е следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2017 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Имате думата дами и господа за изказвания, питания и становища. Имате ли ? Г-н
Димитров Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Направих си труда да се запозная с обширния Доклад за наблюдение и мисля, че за до
година е хубаво да направите така, че да правите наблюдение върху годината, която сте
визирали, а не да цитираме неща, които са се случвали 2007г., 2008, нормално е 2015, 2016 да
бъдат заложени и да се прави някакво сравнение, но трябва да Ви кажа, че и
миналогодишния доклад половината неща са описани и в миналогодишния доклад, което за
мен, според мен няма нужда от.. На нас ние необходимо да видим какво се е случило
предходната година, да го анализираме, да видиме нормално ли се развива общината и т.н.
Това, което породи в мен интереса да се направя труда да извадя целия този доклад и да се
запозная обстойно с него беше още в началото един абзац, който ми се стори много така
несериозен и ще Ви го зачета: значи – „общината е разположена периферно в рамките на
областта и най-вече в обхвата на североизточния район. Това има както своите положителни,
така и своите отрицателни черти. Предимството на това местоположение е, че големите
урбанистични центрове като Варна и Добрич е по-слабо, забележете, което създава
възможности за развитие на местната икономика и запазване на трудовия ресурс“.
Всички тук, които сме в този Общински съвет знаеме къде работят нашите деца че
голяма част от младите хора на Попово са във Варна и работят там и аз смятам, че това
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твърдение в този абзац не отговаря изобщо на истината за случващото се в община Попово.
Няма да дебатирам повече по това, молбата ми е просто правете го по-кратко, но с неща,
които са се случили. Да, случи се саниране, отразено е това саниране, направено е нещо, но
такива от 2007 сме кандидатствали по не знам кво, 2008 – по не знам кво, мисля, че няма
нужда от това. И молбата ми е, нещо, което ми направи впечатление, което също, ако е
възможно сега да ми се отговори, имаме просрочени вземания към 31.12.2017г. в размер на
510 207 лева, които са от концесии и наеми 389 666 лева, несъбрани глоби от издадени
наказателни постановления и такси 48 000 и просрочени вземания от сключени договори за
приватизация в размер на 71976 лева. Бихте ли ми казали, кои са недобросъвестните платци,
концесионери, наематели, приватизатори, защото в следващи точки говориме за подпомагане
на общинската болница, ние вече мисля, че миналата година бяха към триста и няколко
хиляди тия, тука вече са 510 хиляди към 31 декември, което за мен вече е смущаващо.
Половин милион лева стоят несъбрани и ако трябва ние да вземем някакво решение, нещо
трябва да направиме за да ги събереме тия пари, иначе за какво налагаме глоби, за кво
правим приватизации и концесии, след като реално ние не събираме парите. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Имаме ли възможност да отговорим на този въпрос
конкретно? Г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ще опитам г-н Председател. Първо ще започна с цялостното изказване по отношение
на годишния доклад. Абсолютно съм съгласна с това, което г-н Димитров изказа, да
използваме и данни от минали периоди, но структурата на доклада се определя със Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Другото, за което срещаме трудност
е, че в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, изискването за
разглеждане на Доклада, изготвянето приемането му от ОбС е със срок 31 март. А ние от
Статистика не може да получим актуални данни, тъй като те се събират в същия срок е за
представяне от страна на бизнеса, фирми и организации, срока за представяне на данни в
Статистика е до 31 март. И въпреки писмата, които сме изпращали и молбата да ни
предоставят актуални данни ние не можем да ги получим. И е много трудно да си направим
анализа за конкретната година. По отношение на встъпителния абзац, който зачетохте г-н
Димитров, тук идеята е тази, че ако се развива бизнес в града биха имали възможност хората
да работят тук, а не да пътуват до Варна и до Добрич. Те пътуват не само до там, а и до
София разбира се, а и там живеят, за съжаление.
По отношение вземанията, които идентифицирахте те са актуални, тъй като това си
зависи от нас и са взети от обяснителната записка към отчета за изпълнение на бюджета
2017, който ще бъде разгледан и на публично обсъждане и ще Ви го предложим за приемане
през течение на годината.
По отношение на концесиите, там нещата са изчистени. Които са имали задължения
януари месец 2018 г. са ги изплатили. Не знам до колко е редно да ги изчитам, Вие
преценете. Г-н Димитров, мога да Ви покажа списъка, ако дойдете при мен.
От опита и разговорите с колеги от други общини направиха опит в Наредбата за
администриране на местни данъци и такси и цени на услуги да лишат гражданите, които не
си изпълняват ангажиментите, не са редовни платци към общините да ги лишат от услуги,
Прокуратурата го върна, значи това отпада като вариант за събиране на вземанията.
С решението за приемането на бюджета сме поели ангажимент да се опитаме да
направим всичко възможно 120 хиляди от тези несъбрани вземания да съберем. Част от тях
са много трудно събираеми. Прави се анализ. Една част за съжаление е поради изтекъл
давностен срок ще се наложи да ги отпишем.
Виждате, че не е малка стойността и на Наказателните постановления. Там са на
много хора пуснати Наказателни постановления, малки сумички, става въпрос за по 20 лева
средно, понеже минават през мен, аз ги подписвам, но са много трудно събираеми. Опитваме
се да използваме и помощта на НАП – не ни се получава. Колегите юристи правят опити,
пращаме писма до други населени места, адреси по ГРАО отговарят, а нямаме обратна
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разписка. В никакъв случай това не го приемайте като оправдание, правим всичко възможно
да ги събираме.
А по отношение на приватизация, не знам, става въпрос за „Йолита“, за
Хлебопроизводство и сладкарство. Има изваден изпълнителен лист и там срещаме
трудности, не сме се отказали, ще продължим да правим опити да си съберем вземането.
В наемите, най-голямата част от несъбраните вземания, касаят наеми на общински
жилища. Част от хората, даже не живеят тук. Създадена е работна група от Общината.
Председател на работната група е Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС.
Работната група включва специалисти и юрисконсулт. Правим всичко възможно, част от
длъжниците си внасят добросъвестно сумата. Прибягваме и до по-тежки мерки от изваждане
от жилището, но трудно е.
Ако искате, заповядайте при мен, ще Ви покажа, пак казвам не съм сигурна дали е
редно в момента да .., преценете.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-жо Божанова, други въпроси? Ако няма други въпроси, не виждам,
преминаваме към гласуван. Гласуването по тази точка е явно.
Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
5

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2017 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на
съфинансирането на Община Попово, в качеството й 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 BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, проект „Подобряване на
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” финансиран по
договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01 от 19.09.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г.
Становище по тази точка имат отново всички комисии. Така, че давам думата за
становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не подкрепя предложението към
точка 2 от дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви дами и господа, макар да е дълго решението, аз мисля, че трябва да бъде
прочетено, тъй като касае суми и важни неща, така че 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 дългосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната ефективност
на обществените сгради в гр. Попово”, финансиран от Оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01 от 19.09.2016 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 – 852 000,00 лв. (осемстотин петдесет и две
хиляди лева);
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 84 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 – 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,
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Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи собствени приходи на Община Попово, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични 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.


Имате думата дами и господа за въпроси. Беше направено обществено обсъждане по
този въпрос. Имате ли въпроси? Не виждам въпроси. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, аз присъствах на обсъждането, имаше и
граждани, коментирахме много неща, тогава помолих г-жа да ни каже през този целия
период от 84 месеца тези пари каква ще бъде лихвата, която ще платиме. Предполагам, че
има г-жа Божанова някаква готовност за това, защото все пак ние договаряме кредити, знаем
и условията, знаем и лихвения процент и е нормално Общината да знае през тези 84 месеца
какво ще се плати. По принцип при дебатите в нашата група ние ще подкрепиме тази точка в
Дневния ред, защото тази точка касае и политики, които са от национално значение и са от
управляващата партия ПП ГЕРБ, която създава предпоставки за да се случват тия неща и ние
няма как да не подкрепим това нещо и ще подкрепяме винаги неща, които се случват в полза
на гражданите и на следващ етап, на следваща сесия г-н Председателю, ако може да
въведеме така едно правило за всяка една точка поне председателите на групи съветници да
вземат отношение защо са ЗА или ПРОТИВ техните групи, за да може да се оформи едно
мнение, защото в този ОбС само ние от ПП ГЕРБ вземаме отношение, а колегите са
безмълвни. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Давам думата за отговор на г-жа Божанова
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, г-н Димитров,
този път съм се подготвила. Помолихме колегите от флаг да ни изчислят лихвите, които ще
платим за времето за ползване на кредита. Общо лихвите за тези 84 месеца възлизат на 139
хиляди като средно месечно около 2 хиляди е лихвата. Те дават 4 месеца гратисен период за
усвояване на кредита, през който няма да плащаме главница. Главницата възлиза на 10 650
лева и мисля, че така разсрочено бюджета може да поеме тези суми. Ще направим всичко
възможно да не ползваме целия размер на дълга, с който сме се договорили с ФЛАГ.
Другото, което си мисля и искам да споделя с Вас, все пак се надяваме, че на база въвеждане
на тези енергийно ефективни мерки ще бъдат намалени разходите за отопление, което също
би ни позволило да си изплащаме нормално дълга без това да наруши изпълнението на
бюджета и осъществяването на дейностите на второстепенните разпоредители, в това число
общинска администрация. А пък ето тук малко емоция няма как, все пак съм емоционален
човек и няма как да не вкарам, а пък ако знаете как ме е яд, че не можахме да докажем 60 %
икономии и да бъде всичко допустимо по тази програма, но това е положението. Така са
направили одитния доклад за енергийна ефективност и изпълняваме това, което имаме като
даденост и като документи. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-жо Божанова. Други въпроси има ли? В такъв случай, ако няма други
въпроси да преминем към гласуване. Гласуването е поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 379
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 дългосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на енергийната
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ефективност на обществените сгради в гр. Попово”, финансиран от Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020” по договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01
от 19.09.2016 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 – 852 000,00 лв. (осемстотин петдесет и две
хиляди лева);
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 84 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 – 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 настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи собствени приходи на Община Попово, по чл. 45, ал. 1, т. 1,
букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични 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.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3. Кандидатстване на Община Попово за финансиране на проект от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия единодушно с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя точка три от дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, във
връзка с чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от ПУДООС за проект: „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”
в размер на 282 470,40 лв. /двеста осемдесет и две хиляди, четиристотин и седемдесет
лева 0,40/ с ДДС.
2. Дава съгласие за предоставяне на собствени финансови средства в размер на 6 500
лв. /шест хиляди и петстотин лева/ с ДДС, представляващи разходите за строителен и
авторски надзор.
3. Определя изграждането на напорен водопровод в с. Захари Стояново, като приоритет
обект за Община Попово с голяма обществена значимост.
Имате думата господа. Има ли въпроси? Изказвания? Не виждам. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Господин Председателю, уважаеми г-н Кмете, ние ще подкрепиме тази докладна,
защото става въпрос за хората от с. Захари Стояново. Само тук е написано, че ще се намали
себестойността на водата, което значи ли, че ще се намали и цената на водата и това нещо,
което ще се случва в Захари Стояново кореспондира ли с ВиК Асоциациите, щото ние сега
малко не се знаем към Разград ли сме, към Търговище ли сме. Все пак би следвало да са
информирани за нашите намерения и за това, което е посочено, че ще се намали
себестойността на водата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров за въпроса. Д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Това, че кандидатстваме по ПУДОС, нямаме задължение да уведомяваме някой друг.
То се взема с решение на ОбС. Има изготвен проект отдавна. Има нужда не само в това
населено място, но и в други населени места за подмяна на водопровода. Сега, дали ще се
промени цената на водата аз не мога да отговоря. Виждате, че има в новата Асоциация, в
която членуваме Търговище и новия оператор ВиК Търговище има диференцирана цена и
има възможност за разлика от Разград всяко населено място според водоизточника да
получава различна цена. Спомняте си ние тези въпроси ги разглеждахме – дали е помпажна,
дали е гравитачна, дали е свързана с голам разход на електроенергия. Но този въпрос поскоро е към ВиК Разград оператора и аз не мога да отговоря дали ще има намаление на
цената.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Други въпроси има ли? Не виждам. Гласуването по тази
точка е явно. Който е съгласен с така прочетения проект за решение, да стане решение, моля
да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 380
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 8, във
връзка с чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от ПУДООС за проект: „Напорен водопровод в с. Захари Стояново”
в размер на 282 470,40 лв. /двеста осемдесет и две хиляди, четиристотин и седемдесет
лева 0,40/ с ДДС.
2. Дава съгласие за предоставяне на собствени финансови средства в размер на 6 500
лв. /шест хиляди и петстотин лева/ с ДДС, представляващи разходите за строителен и
авторски надзор.
3. Определя изграждането на напорен водопровод в с. Захари Стояново, като приоритет
обект за Община Попово с голяма обществена значимост.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи в
горските територии 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.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
Уважаеми колеги, с четири гласа ЗА комисията ни подкрепя проекта за решението по
точка 4 от Дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение тук има следния вид:
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№

наименование

местност

отдел

подотдел

площ дка

номер на имота
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

ОБЩО

112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Имате ли въпроси? Това почти всяка година се прави, предложенията виждам са
почти идентични. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването по тази точка е поименно.
Който е съгласен с така прочетения проект да стане решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
19

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Отдаване под наем на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. 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.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията ни подкрепя проекта за решението по точка 5 от
Дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение тук има следния вид:
На основание чл. 47 ал. 3 от НРПУРОИ, чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ, чл. 49 ал. 3 от
ППЗЛОД и във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Отдава под наем земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в размер на
467дка. за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на наема от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно за земя/дивечови
ниви/
3.Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ -3бр.
в земите по т.1
4.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински
горски територии с ТП ДЛС,,Черни Лом’’ гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ месеца.
Имате думата. Въпроси ? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние ще подкрепиме тази докладна, но в дебатите така възникнаха някои въпроси.
Първо за тези ниви Горското стопанство взема ли субсидия? И ако взема не е ли възможно
да, значи преди две години бутнахме малко наема от 8 лева на 25 лева, не е ли възможно да
го вдигнем още малко, защото реално рентите в община Попово са доста високи вече и ако
можеме поне с 10 лева нагоре да го вдигнем още без ДДС на 35 лева, мисля, че е нормално.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това го считам като предложение г-н Димитров, всъщност като предложение по точка
2. Определя цена на наема от 35 лева без ДДС . Така ли?
Не знам, сега пак ще ме обвините, че от страна на ръководството изказвам мнение, но
позволете ми, ако може да се изкажа като земеделски производител. Аз не съм сигурен дали
вземат субсидия, това не мога да отговоря, нямам ни най-малка идея. Искам да говоря от
друга гледна точка. Това са дивечови ниви. Те от тези ниви не вземат продукция, не
произвеждат продукция, защото целта на тези дивечови ниви доколкото аз знам е да
изхранват или да подпомогнат изхранването на дивеча, който се развъжда в горските
територии. Така, че ако ние по този начин ние наистина увеличим 35 лева за някои от
районите о8собено за по-слабите райони е някакъв предел на рента, която се отдава. И за
това, ако те наистина не вземат никаква продукция и ние увеличим тази цена, това ще
натовари финансово самото стопанисване на дивеча и самото отглеждане и подпомагане на
дивеча, защото мисля, че това е целта тук в този случай. Изказвам се в момента като
земеделски производител, не като председател, не искам да го приемате като факт, че се
опитвам да си наложа мнението. В тази връзка ние вдигнахме наистина от 8 на 25 лева,
защото 8 лева наистина беше нещо изключително ниско, мисля, че 25 лева за този вид ниви е
нормално за този общински съвет.
Искате думата отново.
Димитър Димитров – общински съветник
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Аз смятам, че те също печелят от това отглеждайки тези животни, знаете, че тук
наскоро пак имаше един голям ловен трофей. Нашите ловни трофеи са доста известни из
целия свят, така че смятам че няма да натоварим кой знае колко, защото то това е, те хранят
животни, тези животни се отстрелват и се печелят пари от това. Ако не ги хранят няма да
има такива трофеи и няма да печелят нищо. Така, че мисля, че е нормално това нещо, защото
наистина трофеите са на световно ниво и все пак общината така да раздава пък ниви, а да не
взема нормална цена за това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря Ви г-н Димитров. Колеги, заповядайте, имате и Вие възможност да
изкажете мнение.
Йордан Костов – общински съветник
Аз съм ловджия и смятам, че наема, който е 25 лева без ДДС според мен е добре,
защото може би това за изхранване на дивеча може да рефлектира върху ловджиите за
повишаване на таксите към ловното, а по този начин се стопанисва дивеча. Наистина нашия
дивеч е много хубав, ловния туризъм също е добър, но това е една малка част с което се
издържа Ловното. Така, че според мен не е правилно да се вдига наема.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, това е противоположно мнение на г-н Димитров. Колеги, други мнения? Г-н
Гецов, заповядайте, Вие сте запознат до колкото знам с този факт.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз не съм сигурен в това, което каза и г-н Председателя, ако наистина ДЛС тези
площи ги очертава и получава субсидии за тях, аз не съм съгласен с тази сума. Но на нас не
ни е ясно, и аз не мога да го кажа. Искам да изкажа противоположно мнение на колегата.
Вижте, колега ние отдаваме тези ниви на ДЛС. ДЛС с кого сключва договори за отдаване на
трофеите и къде ги дава, имате ли представа? Парите, които идват от международния ловен
туризъм, не искам да влизам в тая тема. Когато се изказвате, проверявайте нещата и тогава
вземайте отношение.
Димитър Димитров – общински съветник
Само на колегите да им кажа, че тук става въпрос за 467 дка, ако вдигнеме с 10 лева,
това са 5-6 хиляди лева. Ако 5-6 хиляди лева ще съборят Горското стопанство, просто не
знам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, има ли други желаещи да се изкажат? Не виждам. В такъв случай подлагам на
гласуването на г-н Димитров, корекция на т. 2 Определя цена на наема от 35 лева /дка без
ДДС годишно за земя /дивечови ниви/
Останаха неизяснени някои неща, дали се ползват субсидии или не, но все пак ние
трябва да вземем решение, нямаме време да чакаме, така, че който е съгласен с така
направеното предложение от г-н Димитров, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
7
ПРОТИВ
1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Предложението на г-н Димитров не се приема !
Остава си същото предложение. Други направени предложения за корекция на
докладната няма. Така, че преминаваме към гласуването на решението като цяло, само че
гласуването на решението е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева

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

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

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 47 ал. 3 от НРПУРОИ, чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ, чл. 49 ал. 3 от
ППЗЛОД и във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Отдава под наем земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в размер на
467дка. за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово както следва:
№

наименование

местност

отдел

подотдел

площ дка

номер на имота

23

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

ОБЩО

91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на наема от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно за земя/дивечови
ниви/
3.Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ -3бр.
в земите по т.1
4.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински
горски територии с ТП ДЛС,,Черни Лом’’ гр.Попово за срок от 11 /единадесет/ месеца.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. – имоти в регулация и земеделска земя.
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.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А, то е следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9, чл. 14 ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
част от Поземлен имот с идентификатор 57649.503.2131 по кадастрална карта на
гр.Попово с площ 25 кв.м. – за поставяне на временен търговски обект за продажба на
вестници и списания.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Звезда
Садина
Марчино

Имот №
30449.7.127
65067.44.11
част от
47411.52.43

Площ кв.м
2562
749
3000

Кат
4
4

НТП
лозе
из.орна земя

-

За др.вид застрояване

Имаме ли въпроси по тази точка? Г-н Димитров.
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Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, ние ще подкрепиме тази точка, само имаме някои
въпроси, но само да Ви кажа по предната точка, че Горското стопанство си чертае нивите и
си взема субсидията и ние току що им направихме един подарък.
Сега, що се касае за 6 точка, там не ни е ясно къде се намира този поземлен имот с
идентификатор 57649.503.2131, който е за поставяне на временен търговски обект, просто не
ни е ясно къде е това нещо и искаме да попитаме вносителя за какво става въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте за уточнение.
Павлинка Колева – общинска администрация
Посоченото място за търговски обект за продажба на вестници се намира на площада,
съществуващия РЕП.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, други въпроси? Имаме ли други въпроси, касаещи тази докладна. Не
виждам. В такъв случай по гласуването по тази точка е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9, чл. 14 ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
част от Поземлен имот с идентификатор 57649.503.2131 по кадастрална карта на
гр.Попово с площ 25 кв.м. – за поставяне на временен търговски обект за продажба на
вестници и списания.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:

НМ
Звезда
Садина
Марчино

Имот №
30449.7.127
65067.44.11
част от
47411.52.43

Площ кв.м
2562
749

Кат
4
4

НТП
лозе
из.орна земя

-

За др.вид застрояване

3000

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2018 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
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.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово Приема списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на
общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, включени в Приложение №2
Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за закупуване и
отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
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27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни
нужди , за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Имате ли въпроси? Не виждам. Г-н Димитров, извинявайте, малко трудно Ви виждам
ръката така както сте я сложили.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние, много дебатирахме това нещо и така на кантар сме дали да се въздържим или да
подкрепим докладната. Значи, нашите доводи са тези, че смятаме за бъдеще време е хубаво,
понеже доста общински обекти се разпродадоха и останаха само едни жилища, дали не е
добре да помислим, за в бъдеще време да спрем продажбата на тези общински жилища.
Хайде тези хора, които сега са кандидатствали, те са си от дълго време наематели,
кандидатствали са миналата, по-миналата година нали да им продадем имотите, но за в
бъдеще да си изградиме някаква стратегия какво ще правиме, защото ние както караме така
ще ги продадеме и жилищата, продадохме общински обекти, виждате сега тез общински
обекти, които до 95-та година имаше забрана за продажба по централна градска част сега се
ползват от Банки, от Оператори мобилни и се печелят пари, а можеше общината да ги
печели, затова сега ще подкрепим този списък и продажбите, но за в бъдеще според мен
трябва да водим един такъв дебат какво се случва по-нататък с този общински жилищен
фонд. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Други желаещи да се изкажат по тази тема. Не виждам.
Нали не пренебрегвам никого. Така че добре, след направената подкрепа, аз подлагам на
гласуване тази точка
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 1, т. 3 от
Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово Приема списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на
общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, включени в Приложение №2
Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за закупуване и
отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни
нужди , за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2018г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
…………………..общинския съветник не говори на микрофон.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46 от НОАМТЦУ
при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В приложение № 1 се създава нов ред под № 97 със следното съдържание:
97.

Участие с игрален филм
кинофестивал „Златното око”.

в 33.33 лв. на филм

В цената не
включен ДДС

е

§ 2. В приложение № 1 се създава нов ред под № 98 със следното съдържание:
98.

Участие с документален филм в 25.00 лв. на филм
кинофестивал „Златното око”.

В цената не
включен ДДС

е

Приложени са доста мотиви, обширни, касае изключително кинофестивала „Златното
око“, така че, ако имате въпроси, заповядайте. Имаме ли? Да, заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, ние ще подкрепиме тези изменения,
но имам един въпрос към г-жа Габровска, която е вряла и кипяла по организирането на този
фестивал. Има ли опасност, реално при вдигането на цените да има някакъв отлив от хора,
които кандидатстват за участие в този кинофестивал или няма такава опастност?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте г-жо Габровска.
Петранка Габровска – общински съветник
Отговарям, даже бих искала малко да отворя скобата. Знаете, че 2018 г. е обявена за
Европейска година на културното наследство. По този повод ние решихме фестивала вече да
стане тази година – Национален, но с международно участие. Тоест ще участват тази година
и филми от европейски страни. До сега, ние сме започнали през 1998 г. до сега през година.
Само един път сме прекъснали поради ремонт на залата, когато беше извършван ремонта на
Дома на културата. Фестивала вече тези 8 издания ние не вземахме никакви такси. Ние бяхме
добри домакини, много хора канихме за целия престой на фестивала и т.н. Защо? Защото за
да се наложи професионален фестивал, в град, който няма професионален институт, огромни
усилия, но мисля, че името Димо Коларов, който е доайена в българското кино заслужава
като роден град ние да направим този фестивал. Радвам се, че днес мога да Ви кажа и още
нещо – този фестивал вече е познат не само в нашата страна, а и в много европейски страни.
Защото такива фестивали за операторско майсторство са три – това е в Полша и Македония.
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Нашият фестивал беше третия. Другите фестивали са фестивали за всичко и режисьори, даже
и до гримьори и т. н. Това е уникално, защото Вие сами знаете, че със съвременната техника
и кинофестивала е нещо, което ако той има качества, това е окото на оператора. Няма да Ви
отегчавам повече. Само искам да Ви кажа, че вече цялата кино гилдия в това седмо изкуство
всички познават Попово, всички познават нашия град, даже бих казала, че това, което
показва нашият град като култура винаги е правило голямо впечатление. И ако сте
присъствали на откриване, на закриване на фестивала Вие ще видите какво е тяхното мнение.
Аз няма да забравя на последния фестивал, когато човека, който взе и „Златното око“ каза –
аз не можах да си позная филма в Попово. Защото Попово има една модерна техника
съвременна, със страхотно хубав екран, така че във Варна, той не си е харесал филма, а тук
беше страшно доволен и каза, че трябва да го видят и във Варна. Това го казвам така между
другото.
Но тук, тази година, ние сме вече с международно участие. И на въпроса, който ми
беше зададен – това, да Ви кажа как стоят в България нещата с фестивалите. В цяла България
се правя много фестивали, и фолклорни, дори и в селата. Но последните години, всеки който
участва във фестивал си плаща такса. Дори нашите деца, когато отиват на фестивал,
национален или някакъв регионален и т.н. се плаща 10 лева на дете, че участва във
фестивала. Тези такси не дават възможност на много от нашите състави да не ходят на
фестивал, въпреки, че имаме много прекрасни деца, защото една такса от 10 лева на 30 деца,
отделно пътя, и т. н. знаете какво струва.
Там, където се провеждат кинофестивали е както решат домакините, защото да речем
във Варна, посетила съм всички фестивали – и „Златната лира“ в Пловдив, и „Златната роза“
и „Любовта е лудост“, и червенокръстки. Различно постъпват – според техните условия.
Защото във Варна пускат филмите, но там пускат филми по 18, по 15 лева вход, защото
знаят, че през лятото, той се провежда август месец, „Любовта е лудост“ и хората отиват и си
отиват на филм и си плащат билета. Други фестивали като „Златната липа“ в Стара Загора,
който е единствен в провинцията, ние за сега сме в Попово и Стара Загора, другите са в
Пловдив и в София, и във Варна. В Стара Загора действат също по други начини, но ние
решихме да опитаме с международното участие и аз съм убедена, че на нашия фестивал ще
има участие, защото за тях тази сума, така както сме споделили с нашите съорганизатори –
това са Съюза на филмовите дейци, това е Националния филмов център, те ни казват, че
дори това е малко символично, защото има някои фестивали в чужбина, където си плащаш
жестоко за да си покажеш филма, така че ние просто опитваме с тази цена без да определяме
такса вход, защото ще има голям отлив. Така, че това е нашето мнение и така бих казала и
още нещо сме поели в тази насока. Тъй като казах, че имаме име доста известно като
фестивал, ние трябва да надграждаме, всеки път да има нещо различно в този фестивал, за
това и тази година вмъкваме и европейски филми и ние сме се срещнали вече с нашите
спонсори по-големите, така че сме дали обещание пред д-р Веселинов, че ще се постараем
организаторите да проведем този фестивал без да ползваме общински средства. Но това ще
стане, разбира се с подкрепата, защото виждаме и тук бизнесмени, които няма да останат
неподминати и да видим кой как ще се отзове. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Габровска! Сами си изпросихме май нещо! Заповядайте г-н
Джамбазов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми г-жи и господа, г-жо Габровска, само искам да Ви напомня, че Община
Попово се слави със символичните си такси, както се видя за дивечовъдните ниви. Аз ще го
подкрепя, радвам се, това е един фестивал, който наистина има развитие и то голямо
развитие.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Джамбазов. Има ли други, които искат да се изкажат по тази точка.
Не виждам. Подлагам на гласуване решението. Гласуването е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46 от НОАМТЦУ
при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В приложение № 1 се създава нов ред под № 97 със следното съдържание:
97.

Участие с игрален филм
кинофестивал „Златното око”.

в 33.33 лв. на филм

В цената не
включен ДДС

е

§ 2. В приложение № 1 се създава нов ред под № 98 със следното съдържание:
98.

Участие с документален филм в 25.00 лв. на филм
кинофестивал „Златното око”.

В цената не
включен ДДС

е

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на дейностите с отпадъците
в община Попово през 2017 г.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви д-р Колева. Предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
Приема Годишния отчет за 2017 г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците с период на действие 2016 – 2020 г.“
Приложение: Отчет
Имате думата. Има ли някой желаещ да се изкаже? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
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Уважаеми господин Председател, уважаеми г-н Кмете, Ние по тази точка ще се
въздържиме и ще се въздържиме затова, защото ни се струва, да това е Годишен отчет, но
този годишен отчет касае една Програма за управление на дейности с отпадъци, а там
неяснотите и през 2018 г. се оказва, че въпросителните са много. И в тази посока искам да
попитам д-р Веселинов, зададох този въпрос и на комисия, работили се по това, което той
преди 2 или 3 сесии обеща, че от 2019 г. ще имаме вече Звено, което ще управлява
отпадъците и ще си събираме сами отпадъците. Ще се случи ли това нещо, защото в
годините, то трябваше много отдавна да се случи, но ние се страхуваме, че ще изпаднем в
една криза с тези отпадъци, защото доста години нещата не са се случвали в правилната
посока и виждаме, че едно Търговище си е запазило БКС-то и продължават да работят,
докато при нас малко сме стреляли на посоки и до сега не знаеме какво е бъдещото за това
нещо и не сме и виждали някаква Стратегия за това или някаква Програма изобщо. Чуваме
така, че партньорите ни от Италия са се отказали вече, дали е така, дали не е, не знаеме, от
две годиини говориме за строителните отпадъци, че няма къде да се изхвърлят. Направихме
една стъпка с г-н Василев от Керамична фабрика. И там нищо не се получи, а взехме
решение да се случват нещата, но и там нищо не се случи, така че много внимателно следиме
процесите с развитието на тия отпадъци. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Димитров, аз все пак не
разбрах защо Отчета няма да гласувате, а другото което поставяте си има резон. То не е
предмет на тази докладна. Аз ще си позволя да взема отношение.
Истината е, че Попово формира някъде около 6 хиляди тона отпадъци на година. Няма
организация, особено пък за завод да се инвестира, които да правят тази инвестиция за помалко от 40 хиляди тона. При положение, че Търговище събира около 18, изграждането на
такава мощност завод за преработка на отпадъците само за Търговище и Попово не достига.
Търговище правят едни опити с частни инвеститори за откриване на завод, както сме се
разбрали с тях да е в изгода и на двете общини и включително и Разград на територията на
Дралфа, но за сега няколко години до никъде.
С моя заповед оформихме една комисия, която започна да работи по излизане от
очертаващата се ситуация. Аз миналия път Ви казах, че в Търговище по техни прогнози,
депото, клетката, която запълваме ще бъде някъде към август или по-късно запълнен
капацитета. Тогава трябва да ходим в някое депо, което е по-близо. От зам. министъра
Цонев, който отговаря по тези въпроси бяхме отправени към Разград. Казах Ви, тогава с
Дарин Димитров – кмета на Търговище, ходихме, водихме разговори. Разград са на същото
положение. Депото им е до края на годината ще бъде пълно. Тогава останаха възможности,
или ние да ходим в Шумен, или да ходим в Русе. Хайде Търговище ще ходят в Шумен, поблизко, по-изгодно е. За Попово, допълнително ни се подсказа, че можем да сме в Бяла, в
депото, което в момента се строи и до края според Министерството на екологията, до края на
септември ще бъде готово. Направихме среща – по-рано от догодина – април, май – няма да е
готово депото в Бяла. Една група посети варненско, Белослав ли беше, там има изграден за
варненския регион завод за изгаряне, преработка и изгаряне на отпадъците, енергията се
ползва за заводите в Девня. Имаме договорка, на бюрото ми е изпратен вече допълнителен
договор с техен транспорт от тук на място да събираме отпадъците и те да ни го извозват с
предложена цена в договора. Ние за сега, работната група прави финансовата обосновка, до
колко това е икономически изгодно за нас. Едновременно с това ние работим и по
сепариране на отпадъците. Г-жа Георгиева е отговорна по този проблем. Имаме уверение
друга българска фирма, която изготвя програма –предложение и сигурно на следващата
сесия ще внесем в Дневния ред за разглеждане на този въпрос за сепариране, като ползваме
бившата площадка на БКС, там те да инвестират, да сложат техника, която да сепарират
нашите отпадъци. Но въпросът си остава текущ, освен за тези отпадъци, които подлежат на
рециклиране и тези, които са биоразградими, останалите трябва някъде да се карат. Така, че
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предстои на априлската сесия да гласуваме вариант с наша площ, наша земя да участваме в
това бизнес намерение на фирмата, която за сега заявява интерес за сепариране и по-нататък
използване на рециклиране на отпадъците. Тук проблемите са пак с ценово изражение, но ще
говорим когато имаме готовност и по този проект. Аз се надявам пак казвам, че на
следващата сесия ще подложим на гласуване отдаването за дълготрайно ползване на
фирмата, която ще инвестира с техника на наша територия за сепариране на отпадъците. Пак
Ви припомням, ние имаме натрупан фонд над милион и двеста, които можем да използваме
само за такива нужди по сепариране и изграждане на такива инсталации. А за италианците
единствената причина е това, че не можахме ние да им гарантираме по-големи количества,
които те искаха за изграждане на техния завод за преработка. Но няма от къде да съберем
тези 40 хиляди, да гарантираме поне 40 хиляди тона отпадъци на година.
Димитър Димитров – общински съветник
Не ми беше отговорено за това, което д-р Веселинов заяви като намерение преди две
сесии, че ще се организира сметосъбирането, дори нещо се говореше за изкупуването на
техниката на сегашната фирма, но не ги казахте и понеже, аз се извинявам, че ще вметна
нещо, но тази сутрин докато пиехме кафе едни приятели ми казаха, че пречиствателната
станция вече не работела, вярно ли е това нещо, че Поповската пречиствателна станция, в
която са вложени страшно много пари не работи? Вие може да знаете, може да не знаете,
защото тя не е на подчинение на общината, но вярно ли е това нещо и един наш колега в ОбС
на комисия предложи, помислете и варианта да караме и в Гюргево отпадъците, защото там
имат по-добри изградени сметища.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Това го приемам като ирония- Гюргево, отпадъци.
Господин Димитров, не общинската администрация реши да закрие сметището, което
имаше капацитет още 30-40 години. Нали, и аз не се чувствам виновен, че в момента ни
извиват ръце и трябва да пострада данъкоплатеца, а както виждате не увеличаваме такса
смет. Така, че не се чувствам уязвим в това положение, а търся решение, защото първо Вие
ще питате като ни поставят пред свършен факт. Но това решение на Попово предстои да се
вземе под мъдрото ръководство на това Правителство, не забравяйте и този момент.
А, колкото до събирането и извозването на отпадъците от звено, няма никаква
промяна от това, което Ви казах. Така, както Ви казах, до края на месец февруари си е
концесията на фирмата, която в момента почиства. Ние догодина трябва да заложим в
бюджета, когато го гласуваме сума, с която естествено да кандидатстваме и да изкупим дали
от тази, дали от друга фирма техника, с която да подсигурим нашето звено за събиране на
отпадъците на територията на общината. Колкото и да не ми се иска ще си сложа и този
таралеж, през последната година със събиране на отпадъци. Знам какво беше с БКС. Нито
качеството беше тогава по-добро, нито парите, които постоянно искаха от общината бяха помалко. Но, ще поживеем, ще видим, ще пробваме и този начин на работа, като ние събираме,
но това предстои за следващата година. Парите, които ще заложим в бюджета, ще бъдат
гласувани и ще трябва да купуваме техника с обществена поръчка, но това не е без пари тази
техника, дори и да е втора употреба.
А, за Пречиствателната станция, в проекта за втория етап за реконструкцията на ВиК
мрежата на територията на Попово е предвидено едно трето стъпало, което обхваща
фосфорните отпадъци. Това го нямаме, наистина ние трупаме едни отпадъци от
Пречиствателната станция, които също трябва да ги насочваме към някои от регионалните
сметища. Това е също проблем на пречиствателната станция. А това да не работи, сега чувам
от Вас и не са ме уведомили, че не работи, нещо което е наказуемо и не знам как може да го
допусне оператора ВиК Разград, който все още управлява тази Пречиствателна станция, да
си плаща санкциите, заради това че не работи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Заповядайте.
Валентин Витанов – общински съветник
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Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, дами и господа общински съветници, имам
информация, че фирмата, която извозва отпадъците не се занимава със сметосъбиране.
Искам да попитам в момента кой прави сметосъбирането в града, … на отпадъците? И тука
една идея всъщност ми дойде. Има в Бюрото по труда – зелени работни места се казват,
които се използват само за сметосъбиране, за по 6 месеца в годината. И тука за да се ползват
тия места трябва да има дейност на съответната община, код, който дава възможност тази
дейност да се направи опит всъщност да получи общината тоя код, в това предприятие, което
го гласувахме, там да могат да се назначават хора за сметка на Бюрото по труда. Струва си
това някак си да го уточним и да го обработим. Могат да се вземат 4-6-8 човека и да се реши
въпроса със сметосъбирането тука в града поне. Това е.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Какво значи, че фирмата не извършва сметосъбиране. Фирмата е задължена да
извършва битовото сметосъбиране. Ама виждате какво става в контейнерите и затова сме се
разбрали – храсти, клони, строителни отпадъци, сгур от твърдо гориво да бъдат слагани не в
контейнерите, а допълнително. И фирмата няма задължения към тези, да не говоря пък, че по
селата пък и в града се изхвърля и оборска тор в контейнерите. Всичко това довежда да
натежи количеството, което се претегля в Търговище и от там ние да си плащаме много поголяма сума за тези отпадъци. Отпадъците, които ги извозваме извън битовото
сметосъбиране става съвместно с фирмата озеленяване и аз мисля, че се създават проблеми
през зимните месеци, когато се почистват и градините, есенно пък и пролетно време с
извозването на тези отпадъци, но те не са задължение на фирмата. Това е истината и затова
търсим и изграждане на сепарираща техника, за да могат да отпаднат максимално тези
отпадъци, които не кореспондират с битовото сметосъбиране.
А това, което ми говорите за допълнителни бройки, ще се възползваме, но защо сега
трябва да го чувам, може и да работят нашите по Програма, но сега да го чувам от колегата
Витанов, можеше до сега да се подскаже този въпрос, а не да чакаме сега официално.
Валентин Витанов – общински съветник
Значи, въпросът е, че говорих с фирмата няколко пъти и в крайна сметка се получи
тоя отговор, че няма да се занимават със сметосъбиране и затова тръгнах да търся контакти с
общината да видим дали не може да направим нещо към озеленяването примерно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря г-н Витанов. Други колеги имат ли желание да се изкажат по тази
точка. Доста я разширихме, от доклад за изпълнението на програмата за миналата година
стигнахме до бъдещи предприятия, така че ако има нещо конкретно по доклада, ако не да
преминем към гласуване. Не виждам. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
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Приема Годишния отчет за 2017 г. по изпълнението на „Програма за управление
на дейностите с отпадъците с период на действие 2016 – 2020 г.“
Приложение: Отчет
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка.
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
Уважаеми колеги, с четири гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не подкрепя
направеното предложение за решение по точката. Нямахме никаква информация, просто
питахме да ни кажат какъв е човекът, какво е, що е, никой не ни обясни нищо, поради тази
причина. Това не означава, че сега няма да променим начина си на гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров, нямаше кой да Ви каже, кой е този човек, който е
предложен, така ли? Добре, аз все пак ще зачета проекта за решение и после ще потърсим
информация. Проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1 т. 23 от и чл. 21, ал. 1 т. 5 от ЗМСМА във
вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява правомощията на Васил Стефанов Стоименов с ЕГН: 530811****, избран за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка с Решение № 351 по протокол
№ 27 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Попово.
2. До провеждане на редовни местни избори през 2019 г. избира за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка Мария Георгиева Димитрова с ЕГН: 691206****.
3. Определя основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността
кмет на кметство с. Баба Тонка в размер на 572 лева.
Така, въпроси? Освен тези, които са поставени в комисията.
Никола Джамбазов – общински съветник
Моя въпрос произтича от референдума, който организирахме в това населено място.
Просто информативно колко струваше на общината този референдум? Ако може някой да
каже?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаше план-сметка, която беше одобрена, гласувана, в заседанието, в което беше
взето решение, така че.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Не четири към шест хиляди май излезе, но имаше план-сметка, Вие я гласувахте.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Господин Председателю, господин Кмете, ми нашата група не можа да оформи така
становище, защото има доста неясноти, които трябва да ги изясниме, за да решиме какмо да
правиме, защото смятаме, че нормалната процедура би била Кмета на общината да събере
политическите сили след референдума, на който хората казаха, че искат да остане кметство и
от там на нататък да се види законово ли е това да няма избори и ние като какви в
правомощията ли ни е до редовни местни избори да избираме човек. Аз даже исках още в
началото на сесията, докато имаше на ОИК човек да го поставя този въпрос, но не се
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получиха нещата, затова сега искам да ни отговорите законно ли е това, което правите и как
е направен подбора точно за това лице. Това от това село ли е, близо две години има до
изборите, как ще защитава интересите на хората живущи в Баба Тонка или ще направим така
както го направихме при предните предсрочни избори? Общинската администрация наложи
един човек, който в последствие се кандидатира, който в последствие пък Съда го отстрани.
Просто отговорете ни на тези въпроси, за да знаеме ние какво се случва и какво да вземем и
ние като решение при гласуването? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
На всяка точка взимате отношение и казвате как ще гласува Вашата група. Голяма
промяна политическа в ОбС, нов председател, нов ред, хубаво.
Смятате, че нещо съм нарушил. Аз мисля, че юридическия отдел се занимава с тоя
казус. Говорихме и при референдума, прогнозата ми беше, че до референдума нещата ще се
променят и затова беше предложен на Вашето внимание Васил Стоименов, който е от
администрацията, да изпълнява временно тази работа, въпреки, че имаше и едно решение,
което сега го променяме. Гласувате освобождаване на Васил Стоименов във вариант, ако
референдума гласува за оставане на кметство, тогава варианта беше Васил Стоименов да
продължи като Временно изпълняващ. Това както самия казвате г-н Димитров, не е удобно.
Трябва да е човек от самото населено място, да е там, да познава хората и да се занимава с
проблемите до провеждане на редовните избори, но аз тук ще помоля г-н Добрев да обясни
още веднъж правния казус около референдума и назначаването на временно изпълняващ. А
за това, как съм го избрал човека, мисля, че все пак съм си изработил един стереотип все пак
да не се лъжа в хората и да предлагам лице за Баба Тонка, което да отговаря поне на
основните изисквания за временно управляващ населеното място, колкото и да е проблемно
село Баба Тонка – с липса на хора, с демографски проблеми, с липса на работни места и така
да се върнем на въпроса около законността дали съм подвел или не ОбС с тези три
предложение за решение. Г-н Добрев.
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Кънев, до това положение
се стигна след следната фактическа обстановка: след отстраняване на предишния кмет от
длъжност би следвало да се прибегне до проверка в Закона за административното и
териториалното устройство на РБ, тъй като след местните избори през 2015 г. този закон
беше променен в частта, че населено място в което има под 350 души население избори не се
провеждат. След като това е заварено положение закона изисква от нас да приложим Закона
за прякото участие на гражданите като се проведе местен референдум. Дали това е правилно
може да се провери и в трайната съдебна практика, където няколко ОбС след подобен казус
вземат решение и си избират временно изпълняващ длъжността кмет, избират кметски
наместник без да са се допитали до населението. За да избегнем този вариант, Кмета д-р
Веселинов Ви предложи да се проведе местен референдум. Местния референдум се проведе,
резултатите от него са ясни, ОИК ги обяви и тъй като тя го е възпроизвела, участвала е в този
местен референдум мисля, че нямате основание да се съмнявате, че е счела, че тези действия
и постъпки са законни. След като се проведе този местен референдум обаче не можа да бъде
постигнат изискуемият процент, за да може референдума да се счете за валиден, поради
което ОИК излезе с решение и каза, че кметството не следва да се закрива, а следва да се
избере временно изпълняващ длъжността кмет до провеждането на следващи редовни избори
за местни органи на власт, които ще бъдат в края на 2019 г. Поради тази причина подхода,
който общинска администрация съвсем законосъобразно взема е да предложи на ОбС да
избере временно изпълняващ длъжността кмет, поради мотиви, които са подробно изложени
в докладната записка и невъзможността на Васил Стоименов да продължи да изпълнява тази
длъжност. Благодаря Ви за вниманието.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Ако има някакви допълнителни въпроси към казуса, тук са и Зорница Стоева и
Добрин Добрев, задавайте ги. На Ваше разположение е и г-жа Мария Димитрова, виждате я
до Йорданка Георгиева. Мога само да допълня, че този казус го решавахме и съвместно с
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кореспонденция и с ЦИК. Не сме самостоятелно писали тези правила, които в момента са на
Вашето внимание при избора на временно изпълняващ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Димитров, зададохте въпрос, сега пак ли?
Димитър Димитров – общински съветник
Искам да доуточниме нещата, защото на мен от отговора на юристите не ми стана
нещо ясно. Значи ние правим референдум, референдума се проваля, остава си кметство, така
както е било и знаете, че на тези избори имахме избран един кмет, който след два месеца
поради някакви причини беше отстранен. Назначихме временно изпълняващ, проведоха се
нормални местни избори, избрахме друг. След това Съда го отстрани. Направихме
референдума, който се провали и кметството си остава кметство и за мене след като си
остава кметство не може ние да вземем решение, че ще назначиме кмет. Ако беше това да
няма кметство в Баба Тонка, ок, назначаваме кметски наместник по предложение на д-р
Веселинов и нещата се приключват. Тук става въпрос, че кметството остава и то трябва да
има кмет, временно изпълняващ до насрочване на избори. Значи ние трябва да уведомим
Президентството, Президента в шестмесечен срок да насрочи тези избори така както беше в
този мандат това е трети кмет. Господин Добрев не ми отговори в тази посока, а каза, да
добре, но тук има две различни длъжности – кмет на кметство и кметски наместник. Ние
имаме кметство и е нормално в шестмесечния срок Президента да се произнесе, защото
самия той каза, че остава стария начин, той го каза и всички го чухме, че остава стария начин
заварен. Той употреби думата „заварен“. Което значи, че за мен е нормално да си има все пак
са близо две години. Ние като какви ще назначаваме до редовни избори и ще лишим хората
от право на глас там, не ми е ясно. Пак казвам не ми е ясно, ако беше кметски наместник.
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово
Простете за пропуска. На първата част от въпроса Ви след втория месец след
провеждане на изборите през 2015 г. съвсем нормално е било да се възпроизведе нов избор
поради факта, че тогава Закона за административното и териториално устройство на РБ не е
бил променен и тогава изискването беше да има 100 души население, за да може да се
произведат избори. Именно поради тази причина се е уведомил президента, който е насрочил
избори и те са се произвели. След произвеждането на тези избори, тогава Закона за
административното и териториалното устройство претърпява промяна, където казва, че
необходимото население за да бъде произведен избор в едно населено място е минимум 350
души. Поради тази причина се направи референдум, дали да бъде закрито кметство с. Баба
Тонка. Тъй като резултата от референдума предполага, че не следва да бъде закрито кметство
с. Баба Тонка отиваме на избор, но тогава нарушаваме разпоредбата на Закона за
административното и териториално устройство, тъй като нямаме 350 души население. В тези
хипотези законодателят повелява ОбС, принципала на местната власт да вземе решение кой
да изпълнява временно длъжността кмет на кметство до редовното възпроизвеждане на
следващите избори. Благодаря.
Зорница Стоева – главен юрисконсулт на Община Попово
Само искам да допълня нещо. Няма как да бъдат насрочени избори, както всички
знаят, те се насрочват с указ на Президента. Указ на Президента няма как да бъде издаден,
тъй като няма да как да е изпълнено условието на Закона за административно
териториалното устройство – населението да е минимум 350 души, тъй като няма как
Президента да насрочи избори.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така и се получава един правен абсурд, който се завърта. Аз не виждам какъв е
проблема тук, г-н Димитров, при условие така или иначе
Димитър Димитров – общински съветник
Значи, извинявам се, че Ви прекъсвам, но не трябва да избираме кмет на кметство, а
кметски наместник. Защото законът вече, там нямат кметство.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Г-н Димитров, сега ние наистина влизаме в един абсурд, за всяко едно нещо. Имаме
становища на трима юристи, които казват, сега Вие твърдите, че не е така.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз не твърдя, че не е така, ние в Баба Тонка какво имаме?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме кметство, на което избираме временно изпълняващ длъжността. Това имаме в
момента. Това правим, това избираме – временно изпълняващ длъжността на кметство Баба
Тонка, което си остава съществуващо.
Димитър Димитров – общински съветник
Нали навсякъде, където има такъв казус ….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Много Ви моля, изслушахме Ви няколко пъти, извинявайте че Ви прекъсвам,
разбрахме че не сте съгласни с това, може да имате основание, но все пак ние слушаме хора,
които са компетентни, трябва да се съобразим с тях. Не мисля, че нито един от тук
присъстващите е по-компетентен от двама юристи, които са в общината.
Така, колеги имате ли други въпроси? Не виждам. В такъв случай подлагам на
гласуване решението по тази точка. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение за избор на временно
изпълняващ длъжността кмет на с. Баба Тонка, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1 т. 23 от и чл. 21, ал. 1 т. 5 от ЗМСМА във
вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява правомощията на Васил Стефанов Стоименов с ЕГН: 530811****, избран за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка с Решение № 351 по протокол
№ 27 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Попово.
2. До провеждане на редовни местни избори през 2019 г. избира за временно изпълняващ
длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка Мария Георгиева Димитрова с ЕГН: 691206****.
3. Определя основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността
кмет на кметство с. Баба Тонка в размер на 572 лева.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Промяна в наименованието на социалнaта услуга „ Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания, предоставяна от Звено „ЦНСТДМБУ и
ЦОП” с адрес: град Попово, ул.“Керамик“ №4
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Решението по тази точка е следното:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.4, буква „аа” от Правилника за прилагане
на Закона за социалното подпомагане и §11 от Преходни и заключителни разпоредби
към Постановление №246 от 02.11.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление №243 на
Министерски съвет от 1998г, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово променя наименованието на социалната услуга „ Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, предоставяна от Звено
„ЦНСТДМБУ и ЦОП” с адрес: град Попово, ул.“Керамик“ №4, както следва:
От: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
В: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, като наименованието на
Звено „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Център за
обществена подкрепа” придобива следния вид Звено „Център за настаняване от семеен тип
за деца без увреждания и Център за обществена подкрепа”
2.Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати настоящото решение на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Попово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Търговище.
Въпроси имаме ли по тази точка. Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване.
Гласуването е явно. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.4, буква „аа” от Правилника за прилагане
на Закона за социалното подпомагане и §11 от Преходни и заключителни разпоредби
към Постановление №246 от 02.11.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление №243 на
Министерски съвет от 1998г, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово променя наименованието на социалната услуга „ Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, предоставяна от Звено
„ЦНСТДМБУ и ЦОП” с адрес: град Попово, ул.“Керамик“ №4, както следва:
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От: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
В: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, като наименованието на
Звено „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Център за
обществена подкрепа” придобива следния вид Звено „Център за настаняване от семеен тип
за деца без увреждания и Център за обществена подкрепа”
2.Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати настоящото решение на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Попово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Търговище.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Отново с пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия също с пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за
закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2018 година.
Имате думата. Имаме ли желаещи за изказване. Не виждам. Добре, приемаме, че
всичко е ясно. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който
е
съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
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закрила на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за
закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2018 година.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2018 година.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Отново с пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Ние също с пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищно и училищно образование, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Попово за 2018 година.
Приложение: Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2018 година.
Имате думата. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние ще подкрепиме тази докладна, но не знам чели ли сте я, но ние го поставихме и
на комисия това нещо. Деня за самоуправление в община Попово е записан да бъде на 09 май
2017 г. , ама тя отдавна изтече. Така, че молбата ми е като ни дават докладни поне да ги
попрочитат малко, да не се бъзикат с нас по тоз начин. То просто е смешно – копи – пейст,
копи – пейст, и ние ако не четеме ще приемаме това и бий върху авторитета на кмета и върху
Вас като председател на ОбС и ред, ред, ред неща. Просто.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Възможно е да има технически грешки. Г-жо Димитрова забелязали ли сте тази
техническа грешка.
Дарина Димитрова – общинска администрация
Да, г-н Димитров е прав в случая, забелязахме я техническата грешка, макар че този
документ мина през няколко комисии, включително Регионално управление по
образованието, съгласувано е. Не, че не е съществено, не че не е важно, аз съжалявам за тази
грешка, персонално се извинявам на г-н Димитров, вчера съм уведомила за грешката. Вече е
коригирана и сега, ако ми позволите ще дам листа коригиран да си го смени г-н Димитров.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Добре, други въпроси имаме ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването по
тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното предложение с направената корекция
на техническата грешка, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищно и училищно образование, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Попово за 2018 година.
Приложение: Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Попово за 2018 година.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Промяна в състава и ръководството на Постоянни комисии.
Както знаете всеки един общински съветник трябва да участва най-малко в една
комисия. Тук нямаме становища, имаме само основания, така че моля да чувам предложения,
които да са като решение за тази точка. Г-н Димитров, заповядайте.
Румен Димитров – общински съветник
По тази точка искам да направя следните предложения като председател на група
съветници от Коалиция „Заедно“:
1. Освобождава г-н Дончо Дончев като председател на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ.
2. Избира г-н Йордан Иванов Костов за член и председател на същата комисия.
3. Избира г-н Дончо Дончев за член и председател на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Колеги, имаме конкретно предложение. В докладната имаме
мотиви, които са аргументирани към решението, касаещи тази точка, така че слушам Ви.
Заповядайте.
Имаме ли други предложения по тази точка. Не виждам. В такъв случай подлагам на
гласуване предложението направено от г-н Румен Димитров, касаещо решение по тази точка.
Прочетете го още веднъж:
Румен Димитров – общински съветник
По тази точка председател на група съветници от Коалиция „Заедно“ предлагам
следното решение:
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1. Освобождава г-н Дончо Дончев като председател на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ.
2. Избира г-н Йордан Иванов Костов за член и председател на същата комисия.
3. Избира г-н Дончо Дончев за член и председател на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази точка, моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
20
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
6
Предложението се приема !
Колеги, като цяло предложението за решение по тази точка придобива следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 и чл. 45,
ал. 2 във вр. с чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
1.
Освобождава г-н Дончо Дончев като председател на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ.
2.
Избира г-н Йордан Иванов Костов член и председател на същата комисия.
3.
Избира г-н Дончо Дончев за член и председател на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

17
0
9

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 и чл. 45,
ал. 2 във вр. с чл. 44 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Освобождава г-н Дончо Дончев като председател на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ.
2. Избира г-н Йордан Иванов Костов за член и председател на същата комисия.
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3. Избира г-н Дончо Дончев за член и председател на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Никола Джамбазов – общински съветник
Искам едно уточнение да направим. Просто да не я подминаваме докладната записка.
Нищо против колегите нямам, колегата Костов е добре дошъл. Просто не ми стана ясно,
някаква нова докладна ми се стори, че направихме в момента
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не разбрах.
Никола Джамбазов – общински съветник
Ами имаме докладна с едно решение, вкарахме още две, три решения вътре.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Какъв е проблема? Ние обсъждаме точка в момента – промяна в състава и
ръководството на Постоянни комисии.
Никола Джамбазов – общински съветник
Просто изказах мнение. Решението ни е – Избира Йордан Костов за………….,
освободихме Дончо, вкарахме го в друга комисия, сложихме Данчо Костов председател,
добре, благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, г-н Джамбазов, благодаря. Аз не виждам тук някакъв проблем. Така, значи
обявяваме със 17 гласа ЗА, 0 – ПРОТИВ и 9 - ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, приемаме решението като
цяло по тази точка и то става решение.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15. Финансово подпомагане на „МБАЛ – Попово“ ЕООД за закупуване на медицинско
оборудване и преодоляване на затруднения в дейността, поради натрупване на
финансови задължения през минал период.
Сега тук колеги, премина ли емоцията от предходната точка, защото тук навлизаме в
една сложна материя. Имам предложение към състава на целия Общински съвет. Тъй като
имаме решение от декември месец 2017 г. на сесията в която при отпускането на
финансовата помощ на МБАЛ Попово като последна точка в решението имаме залегнато
Задължаваме Управителя на МБАЛ Попово в най-кратък срок да изложи своето виждане за
по-нататъшното стратегическо развитие на болницата в град Попово и поради тази точка, аз
тъй като отсъствах на февруарската сесия, не го проследих, та сега съм възложил на г-н Яков
да ни представи пред нас неговото виждане за развитието на болницата. Предлагам да
комбинираме неговия отчет с дебатите по точката по отпускането на финансовата помощ,
защото мисля, че двете неща са взаимно свързани и са доста важни. Така, че ако нямате нищо
против в самия ход на разглеждането на тази точка, касаеща финансова помощ на МБАЛ
Попово да дадем думата на г-н Яков да изложи своето виждане за развитието на общинската
болница, след което ще обсъдим по-нататък решението по тази точка. Имате ли нещо против.
Г-жо Колева.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз искам да направя една корекция на докладната записка. Просто на втора страница
отзад е станала техническа грешка, абзац първи – „В настоящия момент, с оглед
преодоляване на този сериозен проблем МБАЛ Попово ЕООД спешно се нуждае от
финансова помощ в размер на 67 000 лева, а не не на 65 000 лева“ и отдолу разбивката излиза
точно 67 000.
И следващия абзац, тука вече грешката е по-очебийна – „Получените средства ща
дадат възможност на болничния колектив в спешен порядък да се справи с опасността от
понижаване на нивото на компетентност, което в особена сила важи за Неврологично
отделение и ще доведе до запазване на месечните приходи с не по-малко от 40 000 лева, а не
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до намаляване на приходите, защото четейки така излиза, че след като получим помощта
приходите на Неврологично отделение ще намалеят. Благодаря и се извинявам за
редакцията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Колева. Забелязахме всички тези несъответствия, не напразно ги
отбеляза, когато ги допуснахме за разглеждане. Това нещо всичкото е забелязано, но поради
обществената важност на самата докладна и поради факта, че ние в края на краищата ще
вземем надявам се някакво аргументирано решение за това допуснахме и за това мисля, че е
хубаво да изслушаме г-н Яков, за да чуем неговото мнение след което да вземем някакво
решение. Г-н Яков, заповядайте да чуем надявам се не много обширно, но все пак сбито в
няколко минути да чуем как мислите, как ще излезем от тази криза в общинското
здравеопазване, а не само в общинското, ами и в националното здравеопазване въобще.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Извинявам се и благодаря за търпението, което ще ми отделите за десетина минути:
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
на МБАЛ – ПОПОВО ЕООД
Генералната мисия на здравната система като цяло е повишаване качеството на живот
на хората в глобални, национални, регионални и индивидуални измерения.
За реализирането на тази мисия функциите на здравеопазването се дефинират по
следния начин:
 Предоставяне на здравни услуги;
 Осигуряване на човешки и материални ресурси за осъществяване на здравните услуги;
 Осигуряване на финансови ресурси за заплащане на здравните услуги;
 Ефективно управление чрез разработване и прилагане на правила за работа на всички
равнища.
Конкретната мисия на МБАЛ Попово – ЕООД е повишаване нивото на оказваните
здравни услуги и лечебна помощ с цел повишаване качеството на живот, удължаване на
трудоспособната активна възраст на населението и повишаване възпроизводството на
населението в региона. Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към
задоволяване на всички потребности от здравни услуги, осъществявани от високо
квалифициран персонал и насочени както към пациенти от община Попово и региона, така и
към пациенти извън него. За повишаване качеството на живот на хората с различни
заболявания като лекува или облекчава основните и свързани с тях заболявания.
Юридически, съгласно ЗЛЗ /чл.9 ал.1/ заведението е болница за активно лечение, в
която се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния,
изискващи оперативно лечение в болнични условия. Според чл. 23 /изв- - ДВ, бр. 59 от 2010
г./ тя е многопрофилна болница на база разкрити отделения по основни медицински
специалности.
Според териториален принцип е лечебно заведение за болнична помощ, в което се
лекуват граждани от Поповска и съседни общини – районна болница.
Регистрирана е като търговско дружество със 100 % общинско участие.
МБАЛ ПОПОВО ЕООД има повече от 100 годишна история. На 18.08.200 г. Община
Попово учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование
„Многопрофилна болница за активно лечение Попово“ с предмет на дейност
„Осъществяване на болнична помощ“. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на
Общината.
До 30.05.2017 г. болницата разполага с 49 легла разпределени в три стационарни
отделения – вътрешно, неврологично и детско отделение. До 30.05.2107 г. Болницата има
сключен договор с НЗОК за 32 клинични пътеки.
- Вътрешно отделение – с второ ниво на компетентност в изпълнение на
медицинския стандарт по „Вътрешни болести“ осъществява и дейности по
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специалностите
„Пневмология
и
фтизиатрия“,
„Кардиология“,
„Гастроентерология“, „Ендокринология и болести на обмяната“ и
„Нефрология“ – отговарящи на първо ниво на компетентност в изпълнение на
съответните медицински стандарти;
- Отделение по педиатрия с първо ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Педиатрия“;
- Отделение по Нервни болести – с второ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Нервни болести“.
Лечебното заведение разполага с едно отделение без легла, а именно:
- Отделение по Образна диагностика с първо ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Образна диагностика“ и
- Клинико – диагностична структура – клинична лаборатория с второ ниво на
компетентност.
През 2016 г. МБАЛ Попово разкрива още три отделения на адрес гр. Търговище ул.
„Пирин“ № 16: отделение по хирургия, отделение по ортопедия и травматология и отделение
по анестезиология и интензивно лечение с общ капацитет 16 легла – всички отговарящи на
второ ниво на компетентност в изпълнение на съответните медицински стандарти. За
последните три горепосочени отделения от 01.06.2017 г. болницата има допълнително
сключен договор с НЗОК за още 47 клинични пътеки. Същите започват дейността си реално
на 19.06.2017 г.
Възможностите за финансиране на лечебните заведения са регламентирани в ЗЛЗ.
Съгласно чл.. 96 те могат да бъдат:
- Национална здравноосигурителна каса
- Републиканският и общински бюджет
- Доброволни здравноосигурителни фондове
- Местни и чуждестранни юридически и физически лица
За формиране на приходната част от бюджета на болницата се разчита на постъпления
съгласно нормативно определените възможности:
- Договори за оказана медицинска помощ
- Директни плащания от физически и юридически лица
- Възстановяване на направени разходи от трети страни
- Целеви субсидии от републиканския бюджет, когато това е предвидено със
Закона за държавния бюджет
- Целеви субсидии от общинския бюджет
- Отдаване под наем на оборудване, помещения и площи, съгласно действащото
законодателство;
- Дарения, завещания, помощи и др. източници.
Данните за 2016 г. от април до декември и за 2017 г. от януари до юни 2017 г.
показват, че от юни 2017 г. бюджета на болницата се завишава със 120 000 лева или става
около 200 000 лева поради откриването на новите три отделения с адрес гр. Търговище.
Като обща оценка кадровата осигуреност на МБАЛ Попово понастоящем в
зависимост от реалните ресурси дава възможност за качествено, ефективно и достъпно
здравно обслужване на населението от община Попово и съседните общини.
Същевременно лошата икономическа и демографска характеристика на района го
прави не особено привлекателен за младите специалисти. Ограниченото попълване с нови
кадри и особено квалифицирани специалисти, се отразява и върху персонала на болницата,
като в някои сектори това е по-осезателно.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Подобряване показателите на общественото здраве в обслужвания регион и
удовлетворяване на потребителите на медицинска помощ;
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Въвеждане на нови диагностично – лечебни технологии и методи, способстващи за
съществено повишаване качеството на болничната помощ, реализирана от МБАЛ Попово;
Повишаване професионалната мотивация на медицинския персонал;
Постепенно създаване на условия за внедряване на управленски професионализъм във
всяко отделение в съответствие с принципите и технологиите на модерния здравен
мениджмънт;
Ефективно управление и използване на ресурсите при минимален риск за пациента и
положително влияние върху здравето;
Разширяване на реалните и договорените услуги и дейности с РЗОК. Реализиране на
проекти, насочени към квалификация и надграждащи обучения на медицинските
специалисти, осигуряване на медицинска техника и апаратура;
Завладяване на нови пазарни ниши в района, както и търсене възможности за
преструктуриране на материалната база с цел намаляване разходите за издръжка.
ДИНАМИЧЕН МОНИТОРИНГ И ОДИТ НА КАЧЕСТВОТО
В процес сме на сформиране на консултативен съвет по качеството ,който да поеме
конкретни задачи по оценка и контрол върху качеството.
Внедряваме по-прецизни критерии за мониторинг и вътрешен одит на качеството на
здравните услуги, оказвани от болницата.
Необходимо е да се усъвършенства и наличната информационна система за анализ на
дейността във всички структури на болницата.
Въведохме два типа критерии за оценка на качеството: процесни и резултативни.
Процесните критерии дават информация за самия процес на реализиране на медицинската
помощ, доколко се спазват определени стандарти и правила за добра медицинска практика.
Решаващо значение имат резултативните критерии, които отчитат краткосрочните и
дългосрочни (отдалечени) ефекти и резултати от медицинската помощ, реализирана в
болницата за определени времеви интервали.
Във все по-голяма степен като критерии за качеството на стационарната помощ ще се
използва мнението и удовлетвореността на лекуваните пациенти.
ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА И КЛИНИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ
Управлението на болницата отделя специално внимание на прилагането на нови
подходи на клиничен мениджмънт, който обхваща цялостният процес на организация на
дейностите в стационара. В тази насока изискванията и претенциите към управленския екип
на болницата нарастват.
Дейността ни за нова лекарствена политика на отделението се основава на
съвременната концепция за медицина, базирана на доказателства.
Стратегията ни в хода на терапевтичната дейност е прецизирано и обосновано
предписване на медикаменти за постигане на позитивен лечебен резултат и избягване
страничните ефекти, които могат да произтекат от прибързано планираната или
некомпетентно приложена терапия. Необходимо е преодоляване на полипрагмазията. Зам.
Управителя по медицинската част съвместно с главната медицинска сестра са натоварени и
контролират общия процес на изписване, раздаване и консумиране на медикаментите от
пациентите в стационара.
Генерална насока е борбата с полипрагмазията и даване предимство на медикаменти и
генерични продукти, финансово по-изгодни, но с доказан терапевтичен ефект.
Постоянна задача на началниците на отделения е динамично (ежемесечно) да
анализират и докладват на зам. управителя по медицинската част за направените разходи за
медикаменти с оглед своевременно разкриване доколко те са обосновани, рационални или
нерационални.
SWOT -анализ
Реализирането на мисията и постигането на основните цели и задачи зависи от
способността на лечебното заведение да се справи с промените и предизвикателствата на
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средата. Стратегическият потенциал за развитие на лечебното заведение зависи от
конкретното значение на вътрешните и външните условия.
НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ СА:
o Наличие на висококвалифицирани специалисти;
o Добра кадрова и профилна структура на персонала и разпределението
му по отделения;
o Относително добра материална осигуреност на лечебния процес с
основна и тясно профилирана медицинска апаратура и обзавеждане;
o Има добро териториално разположение за достъп на населението;
o Изградени са добри взаимоотношения с лечебни заведения от извън
болнична и болнична помощ, както и делови контакти с юридически и
институционални клиенти.
СЛАБИ СТРАНИ:
o Морално и материално износване на определена част от медицинската
апаратура;
o Болницата е в процес на изграждане на цялостна маркетингова
програма. До този момент лечебното заведение не е провеждало
достатъчно целенасочено изследване на пазара на здравни услуги и
здравно осигуряване;
o Голям относителен дял на възрастни и тежко болни пациенти,
генериращи сложен профил на диагнозите, изискващи висок разход при
несъответстващо финансиране;
o Недостатъчни финансови ресурси.
ВЪЗМОЖНОСТИ:
- Подобряване на комуникациите с населението в региона и с други
лечебни заведения;
- Връзки с обществеността – разяснителна и медийна политика;
- Привличане и използване на външни специалисти;
- Адекватно договаряне и вкарване на допълнителни инвестиции.
ЗАПЛАХИ И РИСКОВЕ:
 Неадекватно финансиране;
 Постоянно растяща минимална работна заплата и осигурителен доход;
 Засилваща се конкуренция от други лечебни заведения;
 Повишаване цените на материали, медицинска апаратура, консумативи и реактиви;
 Ограниченията поставяни от Рамковият договор с НЗОК /не може да усвояваме
повече пътеки от приетият лимит/
Загубите от минали години на болницата за дейности към края на 2017 г. са около
617 000 лв. /фактурирани 476 000 плюс 141 000 не фактурирани, но извършени/ дължащи се
на неактуализираното финансиране на болничните пътеки. Цените на същите не са
променяни от 2006 г.
От данните на НЗОК е видно, че усвояваните средства от МБАЛ Попово месечно от
2016 г. до май 2017 г. са били средно 88 500 лева, а само средствата за работни заплати са
около 94 000 лева на месец, тоест за други разходи /ел. енергия, лекарства, отопление и др./
финансови средства липсват.
Като трайна тенденция в структурата на разходите водещ иса тези за заплати и
осигуровки през последните четири години, чиито процент в общата структура е доста висок.
Правим опити разходите за възнаграждения да бъдат по-директно зависими от обема
и качеството на реализираната дейност във всяка структура на болницата. Същевременно
функционирането на болницата като търговско дружество се затруднява от структури, които
са недофинансирани, но жизнено необходими за населението. Считаме, не бива дейността на
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едно болнично заведение независимо, че е търговско дружество да се ръководи само от
печалба или загуба и такива структури и отделения трябва да съществуват.
Посочените данни предполагат едно постоянно наблюдение и анализиране и
последващо оптимизиране както на ефективността на труда така също и на
възнаграждението на персонала.
КОНКРЕТНИ НЕПОСЛЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА
В контекста на изложения по-горе общ и SWOT-анализ конкретните задачи за
развитие на МБАЛ Попово за следващия период са:
 Постигане на отчетлив положителен финансов резултат с устойчиви темпове на
развитие: повишаване използваемостта на леглата, повишаване на доходността и
инвестирането, изваждане от структурата на болницата на дейности /вече
направихме първи стъпки/, които реализират загуби или вложените средства не
реализират добавена стойност;
 Преоценка и стабилизиране на структурата по отделения и тяхното
взаимодействие;
 Повишаване нивата на компетентност чрез повишаване квалификацията на
персонала с оглед сключване на договор по нови клинични пътеки;
 Въвеждане на нови практики в лечебния процес;
 Разработване и участие съвместно с Общината в проекти и програми,
финансирани по програми на ЕС;
 Обновяване на болничната система за управление и контрол на качеството
съобразена с Медицинските стандарти, с което да се сведат до минимум
негативните практики;
 Постъпателно решаване на основния проблем на болницата с остарялата
материална база. Реновирането и модернизирането е в основата на бъдещото
развитие на болницата – като първа стъпка ремонт или закупуване на нов скенер,
авто-парка и др.
 Разработване и внедряване на по-гъвкава стимулираща система на заплащане,
включваща оценка и обективно отчитане на личния принос на всеки един включен
в лечебния процес. Целта е постижима посредством определяне на план,/който в
момента разработваме/ на приходите, съотносим към разходите на съответното
звено (отделение);
 Анализиране и оценка на енергоемкост и трудоемкост;
 Осъществяване на активни комуникации на болницата с неправителствени
организации за подпомагане и спонсорство;
 Към болничния софтуер за електронно отчитане на дейността е необходимо
спешно да се добавят /закупят/ допълнителни модули с цел подобряване и
оптимизиране на работния процес. Така ще се постигне експедитивно обслужване
на пациентите и се намаляват възможностите за грешки при работа на персонала.
Допълнителните модули позволяват използването на електронна история на
заболяването, както и ежедневно отчитане на финансовите резултати от дейността;
 Създаване условия и разкриване на отделения по рехабилитация и хирургия за
малки операции на територията на адреса в гр. Попово. /от няколко дни при нас
работи кабинет по хирургия и кабинет по ортопедия/
 Подобряване колаборацията между личните лекари, спешна помощ и болницата;
 Създаване към ръководството на болницата на консултативен Съвет по качеството
с комплексен състав на участниците – лекари, експерти по организация на
здравеопазването, общественици и пациенти, представители на неправителствени
пациентски организации;
 Ръководството на Болницата има амбицията да кандидатства и получи
акредитация като заведение за обучение на специализанти. Така ще се увеличи
възможността за попълване с млади кадри, които да останат да работят в МБАЛ
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Попово. Имаме желание за подпомагане и на специализиращи лекари и създаване
на условия за работа в МБАЛ Попово на специалисти от други райони за
извършване на определени здравни услуги.
 Обновяване на медицинската апаратура и техника на базата на разработени
инвестиционни програми в основните приоритетни области. Развитие на нови
услуги и програми за финансиране;
 Неотложно въвеждане на маркетингов подход в ежедневната управленска дейност
на болницата като цяло и на основните и структурни звена. Това предполага
активно анализиране здравните потребности на населението от региона, особено
на „скритите“ неизявени потребности, които не са довели досега до търсене на
медицинска помощ.
 Усилията на прогнозния период са насочени за усвояване на средствата по
одобрени програми и доокомплектоване с необходима апаратура;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отчитайки факторите на средата, в която функционира болницата, анализирайки
демографските, икономическите и стопански показатели, извършвайки оценка на
възможните стратегии, тоест прилагайки методите на съвременния мениджмънт,
ръководството на болницата се стремим към стабилен бъдещ просперитет на лечебното
заведение. Това е процес, който зависи от участието на всички работещи в болницата и
особено на подкрепата на ръководството на Община Попово в лицето на общинските
съветници, Кмета на Общината, както и цялата общественост в региона.
Анализът на икономическите показатели на болницата показва реална възможност за
подобряване структурата на паричните потоци като развитието им ще отговаря на
тенденциите в макроикономическата рамка на страната. Нарастването на БВП и специално
относителния дял на средствата за здравеопазване с приближаване към този в развитие
европейски страни, би увеличило приходите на системата на здравеопазване като цяло и в
частност на МБАЛ Попово.
Въз основа на конкретен анализ може да се прецени, че болницата разполага със
значителен капацитет от човешки и материални ресурси, които са основна предпоставка за
постигане на целите за излизане от омагьосания кръг и реализиране на положителен
финансов резултат до края на 2020 г.
В този контекст постепенно в болницата ще се създават условия за оптимално
задържане растежа на разходите за работна заплата спрямо растежа на полезния резултат,
откъдето закономерно ще нарасне цялостната медико-социално-икономическа ефективност
на болницата.
Преценявам, че очертаните по-горе Стратегия, приоритети и насоки за действие в
предстоящия тригодишен период са реалистични и адекватни на капацитета на болницата.
За да се постигнат очертаните по-горе резултати е необходима и работа по промяна в
начина на мислене, преодоляване на бюрократичните спънки и поставяне на човешките,
техническите и финансови ресурси в услуга на следваната от ръководството стратегия.
Настоящия проект трябва да се разглежда като отворена система, която подлежи на
целесъобразни промени в бъдеще в съответствие с изменящите се здравни потребности на
населението в региона, с ресурсите на болницата и нормативната база на здравеопазването в
страната.
Благодаря и се извинявам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Яков. Така колеги, пожеланията в доклада бяха много, оптимизъм
лъхаше от изказването на г-н Яков. Аз не съм нещо заразен от него, но все пак ние трябва
нещо да направим по въпроса, така че все пак ние сме хората, които трябва да вземем
решение за тази болница. Взехме едно, сега трябва да продължим да си носим кръста в това
отношение. Така, че заповядайте. Първо по отношение на доклада, който беше изнесен, по
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отношенията на вижданията на г-н Яков за бъдещето и после във връзка със самата докладна,
която беше предложена.
Радияна Георгиева – общински съветник
Господин Яков, аз не се шегувам, наистина като казах, че съм хипнотизирана. Значи
няколко страници, няколко листа, скорострелно, тук загубихте аудиторията още на втория
лист. Аз се опитах да Ви слушам
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Понеже казахте да съм по-кратък и аз затова, извинявам се.
Радияна Георгиева – общински съветник
Следващия път моля Ви, такива обстойни неща моля размножете ги, ние
предварително да ги осмислим. В момента наистина аз съм хипнотизирана. Сега по
същество. Какво да кажа по същество, аз нищо не разбрах от тази скорост на четене, но все
пак чух няколко неща, нали, успях да чуя, само не чух как ще се случат и имам още два
въпроса – значи доколкото разбрах болницата вече има и зам. управител, разбрах, че няма
управителен съвет, с който Вие обсъждате работата на болницата и бъдещото нейно
развитие, но имате зам. управител, който това му се явява трето работно място, казвам го
образно казано, защото лекар в Попово, лекар в Търговище пък и зам. управител на
болницата, не знам как смогва. И следващия ми въпрос е какво се случи, имахте там едни
общи намерения с общинската администрация за разговори с кмета на община Опака във
връзка с нашата болница. Та за сега толкова, ако има после нещо ще добавя.
И ако може следващия път такива неща предварително, защото ние просто искахме от
Вас някакво виждане, тази стратегия, просто можеше да ни нахвърляте 10-20 приоритета,
нали защото от 2008 започнахте още и евентуално по какъв начин биха могли да се
осъществят те във Ваше лице, в наше лице и лекарските екипи, с които работите. Благодаря
за сега.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде да отговаряме сега на всички въпроси поотделно, докато не са се забравили.
Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Председател, аз имам един въпрос, ние в момента в докладната ли сме или какво
правим?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз направих предложение преди да започнем докладната, срещу което никой не
възрази, че обсъждаме двете неща едновременно, защото те са абсолютно вързани. Защото
няма как да вземем решение дали да дадем финансова помощ или не, ако не чуем че има
стратегия, за което Вие нееднократно, особено г-н Гецов ме обвинява мен. Затова ние двете
неща ги обсъждаме заедно и това беше изяснено преди да започне точката да се гледа. Така,
че в момента сме и в двете неща – и отчет – стратегия и обсъждане на докладната записка.
Димитър Димитров – общински съветник
Добре, ама нали преди обсъждане на каквото и да било трябваше да дадете думата на
председателите на постоянните комисии както е по правилника за организация на ОбС и след
това да влезем в това, което правим. Ние сега разводняваме нещата и слушаме някакви неща.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, преди да вземем решение, естествено, че ще изслушаме комисиите, но не знам
кое е по-правилно, дали да чуем че приемат или не приемат комисиите или да изслушаме г-н
Яков какво вижда за бъдещето на болницата и след това да изслушаме комисиите и да
вземем решение.
Димитър Димитров – общински съветник
Според мен по-правилно беше г-н Яков всяка комисия да го изслуша със тия тиради и
да си вземе решение. И вече тук да дойдем с изградено виждане какво и как по самата
докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Ами аз изпълнявам конкретно решението – на сесия на ОбС да бъде чута Стратегията,
значи това е решението и аз в тая му връзка го изпълнявам. Така, сега, ако искате г-н Яков,
седнете, ако обичате, нека да спазим формално буквата на закона и на правилника, за да не
подлежим после, щом г-н Димитров смята, че това е по-правилно хайде да изслушаме
комисиите по отношение на докладната след това ще продължим с въпросите. Имаше
конкретни въпроси.
Хайде г-жо Колева, Вие като вносител и като председател на първа комисия да чуем
Вашето становище по отношение на тази докладна.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия оставихме без становище тази точка, защото искахме да чуем, да се
уточни всичко за какво ще се използват парите и да чуем от Управителя на болницата, това,
което го чухме преди малко.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не подкрепя решението по
точката.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Значи, чухме становищата на комисиите. Болшинството подкрепят, има една е с
доуточняващи въпроси, мисля че сме точно в тази фаза, в която имаме доуточняващи
въпроси. Г-н Яков, вече може да отговорите съвсем спокойно на зададените Ви въпроси.
Спазили сме буквата на закона. Заповядайте.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Да, г-жо в МБАЛ Попово няма управителен съвет, но има лекарски съвет, с който се
събираме всяка сряда и се обсъждат абсолютно всички казуси и точки, които дори тук в
презентацията Ви казвам. Без лекарски съвет няма как да се вземат решения и няма как да се
правят проверки. Това е, аз съжалявам, като ми се обадиха миналата седмица, тази стратегия
ми е доста отдавна в главата и е изготвена, съжалявам, че не Ви я раздадох на всички, защото
така прибързано за 10 минути изчитане на 15 страници, действително човек може да се
обърка. А, не понеже ми казахте да бърза и затова по-бързо четох, та другия път ако трябва
ще дадем на секретаря на председателя на ОбС да я размножи и да я гледате като Стратегия,
защото тя е постоянен документ, тя не е за тази сесия и да отпадне по-нататък. Нямам нищо
напротив. Това е първия въпрос, който ми зададохте. Значи, лекарят който го водим по
лекарската част зам. управител, то по-голямата част, четири часа само в седмицата е в
52

Търговище, през другото време е винаги под ръка, и на завеждащи отделенията и на моя
милост, и на главната сестра и смятам, че е в много голяма полза на всички работещи на
отделенията в Попово и Търговище.
А, що се отнася до Опака, аз ходих с д-р Цонева в Опака. Срещнахме се с Кмета на
общината. Той беше доста време болен. Останахме с убеждението, че нали ще се опитат да
помогнат, но нямат средства, но евентуално чакат и среща може би с председателя на ОбС
Попово и тази среща може би трябваше да се осъществи сега до средата на април, за да
видим с какво могат да ни помогнат, защото действително освен тези стари задължения – 600
хиляди лева, които казах, тази докладна, аз и на миналата сесия бях казал, ние изнемогваме
от внезапното увреждане, излизане от строя на един основен апарат, който действително, ако
го затворим една снимка в Търговище, за да заведем някого струва 80 лева там, а ние правим
около 70 такива снимки на месец най-малко. Направете си сметката само колко струва
разхода, а не винаги хората могат да бъдат закарани до Търговище, когато им се правят
такива снимки и за това спешно се нуждаем от реновиране фактически на скенер апарата.
Другите средства, които ги искам, това са за медикаменти и консумативи, които сме
закъснели страшно много и които сме сключили договори за отложено плащане със ….. и със
…… и трябва за година, година и половина да изплатим тези стари задължения, които са
натрупани 2010-2012 година насам. И третото което е, играхме на, обществена поръчка
направихме за свободния пазар на ел.енергия. Там спечели една фирма, но ми беше казано,
че докато не си изплатим старите задължения за ел.енергия тя няма да сключи договор с нас.
А тези задължения растат, ние всеки месец плащаме примерно 1000 – 2000 лева за ел.
енергия, а харчим по 5-6, защото сградата е много голяма, защото не е възможно без тези
плащания и ние сме задлъжнели и затова трябва тези суми в спешен порядък чрез г-жа
Колева, за да можем действително да излезем от тази ситуация. Ако спре действително
неврологично отделение, то формира около 40 000 лева печалба, то автоматично отпада и все
едно, че го затваряме. Затова е казано в самата докладна, че губим 40 000 лева на месец, ако
затворим неврологично отделение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря г-н Яков. Колеги, давайте нататък. Г-н Гецов, заповядайте.
Гецо Гецов – общински съветник
Макар и бързо да поднесохте стратегията внимателно изслушах. Наистина като
Стратегия, моите поздравления към Вас и към екипа, който Ви е помагал да изготвите тази
стратегия. Но всички знаят, че стратегията е и едно виждане за в бъдеще. Ако си спомняте на
заседанието през декември месец, когато гласувахме милион осемстотин осемдесет и една
хиляди лева на болницата, аз тогава предложих две конкретни решения, които приехме.
Управителят на болницата да предложи конкретни мерки за финансовото оздравяване и
попълването на състава на болницата. Стратегията, пак казвам, като цяло да, но тук не видях
нищо конкретно, мерки в близките примерно шест месеца, защото виждате г-н Яков реално
представи как стоят нещата. Болницата има 640 хиляди лева задължения. Аз затова искам
той да излезе и да каже конкретно – това, това, това, с ясни срокове и отговорници. Така се
прави – конкретни мерки, ако искаме да има някакъв резултат. Иначе всичкото другото
видяхте какви хубави пожелания. Това ще направим, това ще направим, а кога ще се случи?
Никой не може да каже. 2025 година, или 2018 година. Аз г-н Яков имам няколко въпроса
към Вас и надявам се Вие наистина ще подготвите една програма за финансовото
оздравяване, защото Вие сте икономист и това Вие може да го направите като седнете с
Вашия екип.
Тук има едни данни, които мен определено ме притесняват. За предните
предшестващи месеци Вие имате приходи в размер на около 198 хиляди лева, така долу горе
там са. ФРЗ на болницата в Попово е 97 000 лева, в Търговище е 60000 лева, това прави
157 000 лева само ФРЗ. Печалбата остава 41 000 лева. Моя въпрос към Вас е с тези 41 000
лева какво може да направи поповската болница? Другият ми въпрос – разходите, които се
извършват ежедневно и ежемесечно за извозване на специалистите, това са някъде около
10 000 км на месец приблизително, тези разходи кой ги поема – болницата в Попово или
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отделенията които са в Търговище? Много е важно това за мен да го чуя лично от Вас и не на
последно място Вие убеден ли сте и колко пари разбити по месеци ще Ви трябват, за да може
поповската болница да излезе на нула и да каже примерно от месец ноември започваме да
печелим. Защото все пак тук общинските съветници и Кмета трябва да знае, защото не може
с изненади – внасяме докладната записка – сега ни трябват 67 000, следващия месец ще ни
трябват 120 хиляди. Аз искам да е ясна една такава сметка, от която да е видно какво по
месеци трябва ОбС да гласува за да може поповската болница да съществува? Благодаря за
вниманието!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Гецов. Г-н Яков, дайте да видим конкретно, може ли, аз много се
съмнявам, защото тя тази неяснота отдавна стои не само на регионално, но и на национално
ниво и едва ли някой може в конкретика да каже, защото пример давам с тези пътеки.
Пътеките по договор със здравна каса трябваше да бъдат разписани още преди месец и
половина, имаме увеличение на пътеките, в момента стои въпроса съвсем висящ, така, че
това до голяма степен от това нещо зависи, но все пак дайте, Вие сте по-голям специалист.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
На миналата сесия, доста по-точно, не си спомням дали присъствахте казах каква е
сумата, която дължим за стари плащания и каква загуба формираме всеки месец след
извършване на дейността, независимо, че дори бяха силни декември и януари месец като
лекуване на хора и предоставяне на пътеки. Ако трябва на другата сесия ще Ви ги дам точно
цифра по цифра, но Ви бях казал, в точка Разни беше тогава, не сте гласували, че някъде
около 65 000 лева в следващата една година на нас ни трябва за да изплатим тези стари
задължения. На миналата сесия беше това. Сега, ако трябва по месеци да Ви кажа, но така
или иначе да е 5 горе, 5 долу, аз Ви обяснявам, че тези 600 хиляди лева, които са от 2012 г.
натрупани, ако ние не ги връщаме, нас ни вкарват още по-надолу, по-вътре. Сега, очакваме
ето от 01 април евентуално да се сключват договори с НЗК за тази година. Чухме, разбрахме,
онази вечер пък чух точно обратното, че евентуално ще се вдигнат пътеките като стойности.
Ако това стане преди един месец ми бяха дали данни някъде средно по 20% се вдигат
пътеките без хирургия и ортопедия. В хирургия с 3% само се вдигат, което е съвсем
незначително, ако се вдигнат тези, значи ако правим 100000 лева в Попово, те ще станат
120 000, тоест няма да формираме поне загуби в края на месеца, ако това стане. Но чувам, че
се очакват едни нови промени от Здравна каса ги питаме, хайде кога ще сключваме
договорите, защото искаме да усвоим още една – две пътеки в детско отделение, които са
малко по-добре заплатени, по-добре финансирани – мълчание за сега. Ще дойдете след първи
април. Кога и как това ще стане не мога да отговоря. Но, така или иначе формираните загуби
на миналата сесия ги казах и сега ги повтарям. Мога съвсем точно и конкретно да Ви кажа по
месеци колко ще трябват, но средно около 60 000 лева ни трябват за да платим старите, пак
казвам задължения.
Що се отнася до транспортните разходи, действително се правят много разходи,
защото ние трябва да превличаме високо квалифицирани и добри специалисти от други
населени места и всеки ден ги извозваме. Извозването основно става тук в Попово извозваме
един специалист всеки ден и разходите ги поемат отделенията в Попово. Отделенията в
Търговище поемат разходите за всички лекари и медицински персонал, който се извозва при
тях. Това е разделено чисто финансово. Не се товари Търговище примерно с поповски
разходи или Попово с търговищки разходи. Всички разходи, които са направени в
Търговище се отнасят към Търговище, всички разходи, които са направени в Попово се
отнасят към Попово и дори така на една вътрешна сметка си ги водим отделно да се види кой
е на печалба, кой не е. Винаги трябва да се водят по отделно, по отделения дори ги водя
отделно – Вътрешно – отделно, Неврология – отделно, Хирургия – отделно, Ортопедия –
отделно, за да видя кое е печелившо, кое е губещо. Това си е моя вътрешна сметка, тя
болницата е цяла, но………..това не е счетоводство госпожо, това е финансово наблюдение
на всички отделения. Аз отделно гледам лабораторията в Попово, отделно гледам, за моя
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тефтер говорим, става въпрос да има винаги ясна картина кой печели и кой губи и как да
оправим примерно отделение „х“ за да може и то да вземе да печели или поне да е на нула.
Той каза г-н Гецов, че някъде около 198 хиляди, толкова ми е и лимита от Регионалната
здравно осигурителна каса. Ние изпълняваме, има достатъчно месеци като преизпълняваме
този лимит и това се води като над лимитна дейност – не ни се заплащат, но понеже на
тримесечие се правят тези окончателни от Здравната каса сметки, значи ако сега примерно
този месец имаме малко по-малко, те ще ни доплатят тези, очакваме разбира се да ни
доплатят тези над лимитни дейности. Значи в тримесечието не сме били над лимита. Това се
прави. В момента имаме над лимита, които не са платени в годините. Аз на миналата сесия
Ви казах – имаме някъде около 77-78 хиляди лева, но за 2015 г. са 32 000 лева, завели сме
дела, дали ще спечелим или не, не знам, но някои болници са спечелили, други не са
спечелили, така или иначе делото е заведено, очакваме резултати, което е една глътка въздух
за стара дейност, която е извършена разбира се.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря г-н Яков, аз мисля, че отговорихме на г-н Гецов. Г-н Джамбазов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз имам един въпрос относно наемите, които плащаме на Търговище за апаратура и
помещения. В какъв размер са?
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Наемите за апаратура и за обслужване и за сграден фонд са общо 35 000 лева на
месец, обаче пише вътре в договора, но не повече от това, което са извършили като дейност
отделенията в Търговище, тоест извършена е за 110 хиляди лева дейност в Търговище по
пътеки и са платени. От тях както каза г-н Гецов 65 000 лева са за заплати, примерно 18 000
лева са за лекарства, примерно говоря сега, съвсем така фиктивно. Станаха да кажем 82 000,
оставаме 10 % за до развитие на цялостната структура на болницата – станаха 98 000.
Останаха 12 000 лева. Можем да им платим тези 12 000 лева, не можем да платим 35 000.
Така е записано в договора, но не повече от това, което те са усвоили по пътеки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, стана ли ясно г-н Джамбазов?
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Да, това е. Значи няма как да платим от тук 100 000 лева да взема от Общината, че да
ги дам на тях, те като не са работили. Няма такива филми.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-н Кмете, от една конкретна докладна
започнахме цялостното състояние на болницата, но аз се радвам, че се връщаме на 2015 г.,
когато при стартиране на този мандат в мое лице и в лицето на моите колеги от ПП ГЕРБ ние
започнахме систематично да задаваме въпроса какво ще се случва с болницата и започнахме
и да получаваме отговори и да виждаме какво става. Значи, според мен и това, което
коментирахме по тази докладна нещата в болницата не вървят на добре, независимо, че
имаме нов управител след като преди няколко дни говорителя на главния прокурор обяви
шест болници и за съжаление и нашата болница е сред тия шест за проверка, вярно, по
иронията над-р Колева – да наредихме се до ПИРОГОВ, до Стара Загора – Университетската
болница и т.н., това добре, но явно проблемите в тая болница с годините са ставали все
повече и повече и сега ние като общински съветници трябва да вземаме много тежки
решения, а не е лесно и на кмета на общината, защото пък той трябва да осигурява
финансите за това нещо, независимо че той още в началото 2015 каза, че докато той е кмет,
болницата ще съществува. Да, продължава да съществува болницата, но с парите на
данъкоплатеца, които стават все по-много и искам да върна дебата на тази докладна. Ние
много обстойно я гледахме и независимо, че д-р Веселинов винаги ни е упреквал, че ПП
ГЕРБ не подкрепя, защото ние до сега не сме подкрепяли случващото се в болницата,
санирането и милионите, които дадохме там, но виждате, че тази докладна е внесена от член
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на нашата група съветници, именно д-р Колева, защото се оказва, че сега ние не трябва да
вземаме решение да гасиме пожари от преди две, три, или пет години, а сега болницата има
нужда от компютърен томограф и ако не и помогнеме, това значи, че болницата ще спре да
работи. И стигнахме така до едно общо мнение в групата на ПП ГЕРБ, ако разбира се и Вие
го подкрепите, тази докладна да помогнем за закупуването на компютърен томограф, д-р
Веселинов ще каже възможностите на общината, но разбирам, че този компютърен томограф
втора употреба струва около 45 000 лева, да помогнем изцяло за закупуването, а не така
частично както до сега – дайте 25 за стартиране на дейности, пък следващата сесия хайде
още 20 защото ние го купихме до половината. Да им купиме този компютърен томограф, а
останалите неща за медикаменти и консумативи, за изплащане на стари задължения, това е
точно на мениджъра работата, да си я свърши по някакъв начин. Тоест да извърши дейности,
които да доведат до икономии някакви в болницата и с тези икономии вече да разплащат
тези медикаменти и консумативи. Та с две думи ние подкрепяме тази докладна, но да
закупиме, защото така написано предполагам, че и Вие не можахте да разберете, аз например
останах с впечатление, че трябва да дадем 45 000 за дефектиралия компютърен томограф да
го реновираме. Но след това си направих труда да попитам и разбрах, че техните намерения
са да купят нов, втора употреба рециклиран компютърен томограф и смятам, че при
възможност от страна на общинска администрация за 45 000 лева да помогнем на болницата
лека полека уж да си стъпи на краката, не знам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров, господин Витанов.
Валентин Витанов – общински съветник
Щях да кажа ПП ГЕРБ…, От тук нататък работата е сериозна. Имаме стратегия, чухме
я, сега трябва да минем към тактиката. Принципала, който е бил преди нас и ние като
принципал, направо позлатихме болницата, повече свети от църквата със златните кубета,
толкова средства отидоха там. И все общината дава пари, струва ми се резонно за първи път
болницата да участва с реални средства, техни изработени. Втора употреба томограф имаше,
шест месеца работи и приключи, парите останаха. Наистина по-добрия вариант е да се купи
нов томограф и имаме тука една сума гледам 65 хиляди лева, която се набива, имам
предложение да ги дадем тези 65000 лева като средства от общината, а за до горницата до
нов томограф да се потърсят средства от болницата. По този начин ще имаме нова техника и
наистина няма да търсим средства за ремонти постоянно. Искам и да зная има ли специалист
лекар, който да работи с тоя томограф?
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Значи, в момента направихме някои съкращения, но според изискванията на
Национална здравна каса ние работим така да го нарека на санитарен минимум като
работещи в, ние не можем примерно без 5 медицински сестри, във всяко отделение са пет.
Ние не можем без определения брой лекари за да устояваме пътеките, ако нямаш
гастроентеролог, ако нямаш вътрешни болести, това го изисква касата, тоест ние не можем
да пипнем нито един лекар. Другото, което е, аз Ви го казах и в стратегията – заплатата всяка
година се качва. Не мога на Нова година на санитарите, които са също на санитарния
минимум между другото, колкото можах ги съкратих, една перачка я съкратих, но няма
повече, те не могат да си направят смените 24 часовите, ако останат четири човека само. Не
мога да не увелича заплатите – от Нова година ги направих 510 лева. Същевременно като ги
направих и с класа, който е гласуван и който е по Кодекс на труда една санитарка с 40
години трудов стаж взема по-голяма заплата от една медицинска сестра, която е с 10 години
стаж. Първо не знаем как да привлечем нови кадри като вървим така, така че и лекари, и
медицински сестри, и санитари работят на много ниско възнаграждение спрямо труда, който
полагат. Ние не можем да заделим нито стотинка, за да съкратим хора. Ние няма друго место
от къде да вземем, освен да ни разрешите да продадем болницата, нали и да излезем на
поляната на палатка. Така, че средства няма от къде да намерим, а не знам дали Ви е ясно,
колко струва един нов томограф – най-евтините са 420 000 лева, които вече са излезли от
употреба. Този скенер, който работи в момента вече не се произвежда, затова ако сменим
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само тръбата му – 65 000 лева искат само за тръбата. Затова се принудихме да търсим втори
скенер, макар и втора употреба, който да е по-съвременен и са му по-евтини консумативите.
Този, който с устни разговори, все още договор няма, защото чакаме Вашето решение- нова
тръба струва 30 000 лева, докато на съществуващия струва 65000, разбирате разликата в
цената. Аз също съм много притеснен да купуваме втора употреба, питал съм 10 техника,
един казва е добър, друг казва – не е добър и аз съм разкрачен, но в момента направихме
вчера две снимки, спря да работи, наново го рестартирахме, правим една снимка – пак
рестартираме, чакаме всеки момент да гръмне окончателно тръбата на този скенер. И за това
ми беше молбата, ако може да купим този, дават гаранция 6 месеца, пак Ви казвам не съм
лично убеден. А що се отнася и другото за нов скенер, ако Вие имате средствата и го
закупим, кажете ми след колко години ще можем да го изплатим? При това население и при
тази публика, която лекуваме, защото скенера обслужва най-много Попово и Опака. В
Търговище има ядрено-магнитен резонанс, но в Попово без скенер не може. Правим 70
снимки на месец, няма как да го избием следващите 20 години, така че ще бъдем още повътре, ако закупим нов. Иначе ще бъда абсолютно благодарен, ходих в една болница наскоро
в един малък град, където някакви големи бизнесмени дето правят тези перки въздушните са
им подарили за 4 милиона скенер, рентген и т. н. бях възхитен от техниката, само че
докторите и медицинските сестри са повече от лекуваните хора. Както кажете.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Яков. Да продължаваме ли обсъждането? Г-н Гецов, заповядайте.
Гецо Гецов – общински съветник
Господин Яков, аз искам два уточняващи въпроса към Вас. Вие вече шест месеца сте
като Управител на болницата трябва да Ви е ясно, искам да ми отговорите колко договора
наследихте, които са сключени от Вашия предшественик с болница Папуров и колко
договора Вие подписахте и по-конкретно, ако установите, че тези договори, които са
подписани с болница Папуров са подписани в конфликт на интереси, ще предприемете ли
мерки за развалянето на тези договори, за да си върнем парите? Благодаря за вниманието.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Аз подписах само един договор с Търговище, със Солигена 2017 за 24 часово
обслужване и за апаратура и сграден фонд. Други договори не съм подписвал. Преди това
има договори подписани, те предполагам с моя договор спират действието си. Повече не
действат тези договори, така че не знам какви действия как да предприема, но сключени
договори с моя предшественик, изпълняваме, не виждам конфликт на интереси, аз конфликт
на интереси даже не го разбирам какво значи като въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Яков.
Гецо Гецов – общински съветник
Не става въпрос Вие дали сте в конфликт на интереси, аз говоря за Вашия
предшественик. Ако се установи, че тези договори от Вашия предшественик са подписани в
конфликт на интереси, ще предприемете ли ясно и точно, конкретни мерки за развалянето на
тези договори да си вземем парите.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Не виждам да има конфликт на интереси, но ако има нещо такова трябва с юристите
да се консултира тези договори, аз невиждам, но с подписването на новия договор с мен и
Солигена 2017 те прекратяват дейността си тези договори.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря Ви. Колеги, да заповядайте г-н Атанасов.
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми дами и господа, за първи път вземам думата, а пък не зная какво да кажа.
Ситуацията е доста трагична и мащаба на трагедията вече мисля, че се превръща за някои от
нас в комедия. Внимателно изслушах стратегията, която бе прочетена и ще си позволя да
цитирам г-н Джамбазов до мен, който ми каза – „След като чух стратегията със сигурност
имам въпроси, обаче не знам какви.“ Много така ловка техника е, когато искаш да кажеш
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малко, да говориш много. Едва ли някой от Вас е запомнил плеядата от цифри, която беше
поднесена, въпреки всичко прозвуча доста достоверно, включително и г-н Кънев, който каза
да се купи чисто нов, втора употреба компютърен томограф. Аз имам два много лесни
въпроса към г-н Яков. Първия въпрос към него е -дълбоко убеден ли е, че тази стратегия,
която той прочете, че тя ще доведе до оздравяване на болницата и ще има за всички желания
от нас ефект? И втория въпрос, който искам да му задам – нормален ли е размера на наема,
който се плаща за ползването от отделенията в гр. Търговище? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Яков, заповядайте и да не забравяме, че говоренето заради самото говорене просто
е безсмислено. Дайте, ако има нещо конкретно, защото аз на първия въпрос на г-н Атанасов,
мисля, че той сам си дава отговор, но нека да го чуем от Вас.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
Аз съм откровен човек и ще Ви кажа. Има две условия за да бъда дълбоко убеден в
тази стратегия. Първо, щом съм я писал, значи съм убеден, но ако не се оправят пътеките,
като финансиране, болницата всеки месец ще се вижда независимо кой е управителя ето тук
да плаче за пари. Просто няма как да стане по друг начин. Що се отнася до лекарския екип,
убеден съм, че може да си върши и си върши работата, така че в тази стратегия не виждам
нещо фалшиво или нещо измислено и някакви празни приказки и там има само една цифра,
че имаме 600 хиляди лева борчове.
Що се отнася до нормален ли е размера на наема – хайде да се позамислим малко,
дали въобще плащаме наем. Това, което е изкарала болницата в Търговище, отделенията,
това и даваме. Някъде, така наем, но понеже законодателството го изисква, разликата от
това, което са изкарали и това, което като разход са консумирали ние плащаме под формата
на наем. И пак казвам, ето сега миналия месец са изкарали с две хиляди лева повече, дадохме
им две хиляди лева, не им дадохме 35 и няма да им ги дадем, защото ако им ги дадем Вие ще
ме обесите тук на площада, пък и аз нямам намерение да излагам името си. Ако са изкарали 4
ще им дадем 4, ако са изкарали 40, да ще им дадем 40. Но за да изкарат 40 доста работичка
трябва май. Така, че смятам, че тази форма на наем е съвсем нормална, този договор е
нормален и е в интерес и на болницата като отделения в Попово, защото ние фиктивно
посочваме наем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Яков. Смятам да приключим с дебатите по принцип за развитие на
болницата. Сега, г-н Витанов, ще ме извините, но аз не разбрах Вашето предложение – да
бъде закупен нов.., така ли да разбирам.
Валентин Витанов – общински съветник
Моля да го повторя, държа много: значи купува се нов томограф, може би са ме
подвели, но на комисията ставаше дума, че новия ще бъде около 100 хиляди лева, ако не съм
разбрал мога да се откажа, няма проблеми, но за това говорихме, че ще се намери на
разсрочено плащане над нашата сума, ако не съм разбрал мога да се откажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сериозно разминаване има в цифрите над 4 пъти, г-н Яков, дайте да го уточним.
Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
На един томограф само тръбата му, нова тръба, от тези които предлагате да се купи е
над 120 000 лева само тръбата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Витанов, Вие явно сте чули за тръбата, не за целия. Добре, държите ли да го
гласуваме - отказвате се. Добре.
Сега предстои да вземем някакво конкретно решение. Аз до този момент конкретно
решение по отношение на самото решение, което трябва да вземем днес с основания не съм
чул. Така, че аз давам думата на д-р Веселинов.
Димитър Димитров – общински съветник
Как да не сте чул аз предложих 45 000.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това не е решение г-н Димитров, аз искам предложение с основания, с точки 1, 3, 5,6 .
Аз затова казвам, че искам конкретно предложение за да го подложа на гласуване. Ето това,
което казвате – дайте да дадем 45 000 лева не мога да го подложа на гласуване, какво и да ме
направите по този начин не мога да го подложа на гласуване. Искам конкретно предложение
– на основание на чл. еди кой си , моля да вземем 1 – това, 2 – това, 3- това, или ако е само
едно, едно. Така, че това искам да чуя. Г-н Веселинов има думата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми общински съветници, аз се радвам, че кой каза, че нещата придобиват
комична ситуация. Така е, ама
все пак тази болница Вие решавате, заедно с
администрацията дали да я има или я няма. Ако решим след като сме налели толкова пари –
2016 – 500 хиляди лева, 2017 – 2 200 хиляди, сега по бюджет тази година гласувахме двеста и
сега още искат 50, ами те станаха без 50 три милиона. Три милиона от общинския бюджет
или от данъкоплатеца, както казвате, ние пренасочваме вместо да даваме за други дейности,
за които трябва да се отзовем на гражданите, ние ги даваме в болницата с едно неясно
бъдеще. Но това неясно бъдеше господин Димитров, аз мисля, че хвърля прах във хората
Правителството и най-вече Прокуратурата, като насочва проблема през Прокуратурата. Това
показва, че правителството не може да се оправи вече трето поредно Правителство със
здравеопазването. На всички е ясно, че здравеопазването навсякъде фиксира загуби с
изключение на някои частни клиники, които са високо платени по клинични пътеки. Не е
мой въпрос аз да преценявам как по-нататък в национален мащаб тези неща да се
регламентират. Ето съседните болници Омуртаг – над 600 хиляди и те са загуба. Започнаха и
ОбС в Омуртаг да дават някакви по-символични суми.
Но, пак се връщам на това, което ние сега го разпределяме, го вземаме от някъде и
най-вече то личи по града, по отношение на поддържане на инфраструктурата. И много Ви
моля и Вие да знаете и гражданите го усещат, че става за сметка на състоянието на улиците в
град Попово. Няма от къде този бюджет на общината да дава без да икономисаме от друга
посока. Така, че много моля, тези, които пишат много активно и общински съветници във
фейсбук и посочват какво е състоянието на улиците да си слагат ръка на сърцето преди да
атакуват кмета и да говорят, че нищо не прави по уличната мрежа. Не е така, все пак някакви
пари имаме, които мислим с Милена Божанова да отделим, 70 хиляди отделихме за
изкърпване на дупките, но това не решава трайно въпроса. Очаквам Горен и Долен Младост
заедно с улица Болнична с проекта да бъде решен с асфалтирането на улиците в Горен и
Долен Младост и улица Болнична и освен това сме включили по приоритет още пет от онзи
списък, който беше на Вашето внимание миналата година 11 улици за асфалтиране тази
година. Но няма да стане пак без решение на Вас. Прави са като казват, че без скенер падат
клиничните пътеки, не че ще закрием болницата, но няма да имаме тези приходи и този
скенер, че трябва да го вземем, на всички е ясно, че трябва да го вземем.
Сега с това изявление на Румяна Арнаудова, където включиха и единствената
поповска болница по този член, аз не виждам по този член след 2010 г. поповската болница
какво е нарушила. По-скоро това се касае за големите, окръжните, държавните болници. И
понеже Вие цитирахте г-н Кънев, но аз все пак подозирам дългата Ви ръка и, или химикалка
по отношение на поповската болница, защото сте майстор да пишете какви ли не неща,
нередности за Попово. Мога да Ви кажа, че миналата година очаквах да продължим с
облицовката на поповската река и имах уверение от Комисията по стихийни бедствия, че ще
бъдем финансирани да продължим с поповската река. За мое учудване разбрах, че и Ви
четох до премиера докладната Ви – сигнал за кражби, за беззаконие и последващата
проверка, която ни изпратиха от Държавен финансов контрол на база на Вашето писмо, ни
обясни, защо до този момент в Попово не можахме да продължим с поповската река. Много
Ви моля, когато пишете, после поне се извинете. Не знам отговориха ли Ви от кабинета на гн Премиера какъв е резултата от тази проверка, където сте украсили мен и Общината, какви
са резултатите от проверката и поне да се извините, етично е. И с гражданите е така, когато
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сами си навличаме проблеми, а после се оправдаваме с Кмета, някакси не ни подхожда на
зрели хора.
И аз все пак Ви предлагам да приемем същия способ, принцип, който приехме с Вас,
когато дадохме милион и осемстотин за санирането – срещу фактура, общината тогава да
осигури тези пари, защото вече и аз нямам вяра, че пари вкарани в болницата ще отидат по
предназначението за което се искат и нашето предложение със зам. кмета по финансовите
въпроси е да вземе четири решения като основанията ще помоля председателя да ги прочете,
а решенията са:
1. Одобрява предоставянето на целево финансиране под формата на капиталов трансфер
на „МБАЛ-Попово“ ЕООД в размер на 50 000 лева.
2. Задължава Управителя на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да използва предоставения
капиталов трансфер за закупуване и въвеждане в експлоатация на компютърен
томограф.
3. Предоставеният капиталов трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да се отрази в
бюджета на община Попово, както следва:
- Увеличение на дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, § 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ със сумата 50 000 лева;
- Намаление в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,
§ 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 50 000 лева.
Ако Ви интересуват основанията, г-н Председател, моля да ги прочетете и да
гласуваме ЗА или ПРОТИВ това наше предложение на общинската администрация, но
знайте, че повече ние в бюджета на община Попово нямаме резерви и ние подлагаме на
нормално изпълнение всички дейности, които бюджета финансира до края на тази година.
Това е повече от издевателство върху бюджета на общината, въпреки, че нашите отчисления
за здравните осигуровки отиват в държавата, а пък оставаме общинските болници на
издръжка на Общинските съвети, като за това трябва да се отделят средства от други
дейности.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Предложението за решение като цяло има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от Търговския
закон, чл. 100 ал. 2 т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от Закона
за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и във
връзка с чл. 17 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява предоставянето на целево финансиране под формата на капиталов трансфер
на „МБАЛ-Попово“ ЕООД в размер на 50 000 лева.
2. Задължава Управителя на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да използва предоставения
капиталов трансфер за закупуване и въвеждане в експлоатация на компютърен
томограф.
3. Предоставеният капиталов трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да се отрази в
бюджета на община Попово, както следва:
- Увеличение на дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, § 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ със сумата 50 000 лева;
- Намаление в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,
§ 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 50 000 лева.
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Така, това е конкретното предложение с мотиви и основания. Има ли други
предложения? Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам преди да преминем към гласуване, понеже д-р Веселинов спомена името ми,
по принцип това, което прочетохте като решение аз лично бих го подкрепил, защото то
кореспондира на 100 % от желанието на групата на ПП ГЕРБ. Но понеже той спомена моето
име за ред други неща, които нямат връзка изобщо с тази докладна не знам защо, но ако
имате нещо д-р Веселинов да ми казвате, недейте пробва през Общинския съвет и през
микрофоните, кажете си ми го направо, ама така да подхвърляте – канали и не знам си какви
други неща, просто не е коректно така. Щом искате такава игра, такава ще бъде добре! Скоро
ще получите и друго писмо!
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Ами, аз го знам това писмо, че ще бъда съден с един голям човек от София след два
месеца, Вие го размятвайте. Извинявай, но г-н Кънев не съм аз, който пише във фейсбук
срещу кмета постоянно, това сте Вие. И постоянно ме метете и събирате гражданите зад
гърба да изметеме тази администрация и други. Ами аз ги чета тези неща, но не Ви
отговарям, а пък сега играете ролята на обиден, хайде. Това писмо, аз ли го написах на
премиера, гнусотии за мен, може ли такова нещо? Вие обиждате Общината – тука се краде,
тука се злоупотребява с пари, ами вземете се извинете! Да го прочета ли това писмо?
Господин Премиер…. И не Ви е неудобно, ще правят ревизия на крадеца кмет!
Пък и този сигнал до Прокуратурата, не е ли Ваш – за болницата, за договорите? А?
Димитър Димитров – общински съветник
Не знам.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Аха, не знаеш.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте г-н Петров, по същество, иначе преминаваме към гласуване.
Драгомир Петров – общински съветник
Разбира се, че по същество. Уважаеми господин Кмете, и колеги, просто много се
разводни точката и аз едно нещо съществено, което няколко пъти се каза и не знам защо се
заобикаля. Значи ние трябва – 600 хиляди има задълженията болницата, ние за в бъдеще ще
можем ли да ги даваме, ето финансиста е тука. Разбрахме от кмета, че последно даваме
някакви пари. Как ще стане тя тази работа? Ние даже тези пари, които ги даваме, той много е
прав кмета, че иска и документ, защото и той вече не вярва. Тя работата е толкоз задълбана и
просто не кмета, а финансиста да каже какво ще направим за в бъдеше ще ги разсрочим ли
тези пари, заем ли. То без да ги дадем той казва цените за лекарства, соффарма спират, те
няма да могат да се лекуват болните, пациентите, тя работата е много сложна. Ние ще ги
дадем за томографа и то сигурно ще помогне, само че тези пари те трябва да се дадат, няма
накъде. Както ония – чакахме, чакахме и ги дадохме на един път. Въпроса ми е може би поскоро финансиста, тези пари ще ги има ли, то е явно, че ги няма тази година, но за напред от
къде да ги извадим? Благодаря Ви, който може да отговори.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, това е коментар. Ние стигнахме до едно конкретно предложение. Заради
това поставих и въпроса, а г-н Димитров ме обвини, че трябва да разглеждаме докладната, а
не да смесваме нещата. Виждате, че въпросите са свързани, те няма как да бъдат разглеждани
по-отделно, защото ние наистина, ако по този начин разсъждаваме, по който ни го беше
представено, ние трябва на всяка сесия или на следващата да вземаме едни решения, които са
не по-малко тежки от тези и за това нещата изобщо не са елементарни, трябва да бъдат
разглеждани и в общата свързаност трябва да бъдат разглеждани. Не напразно и г-н Кмета
каза – в социалните мрежи непрекъснато се пише – невъзможност за живеене, по еди, коя си
улица да се минава, безстопанственост. Ами, те тези средства не са неизчерпаеми.
Средствата, които се отделят от тук аз да го повторя, това че ще дадем сега за томограф –
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50 000, това са три улици, които трябва да бъдат напълнени дупките, за да могат да вървят
нормално хората. Това е, няма от къде от друго место да се вземат. Ние не ги печатаме тези
пари. Те се изкарват, те са в бюджета. И трябва да стане ясно, че с това наше решение ние ще
лишим част от гражданите на града от нормален достъп по улиците, за да може да
изразяваме един приоритет, който е болницата. Това трябва да стане ясно на хората. И с тези
наши нелеки решения ние точно това правим в момента.
Г-жо Георгиева, набързо наистина и дайте да преминаваме към гласуване.
Радияна Георгиева – общински съветник
За последните две години общината наля три милиона лева в тази болница, оказа се,
че може да се налива още много. Значи, болницата е общинска, както каза г-н Кмета,
държавата прибира здравните осигуровки, общините трябва да издържат болниците. Просто
не се връзват нещата. Наистина, че аз съм един от хората, които най-много са скачали тука
винаги за улици, за пътища, за подобни неща и факт е че три милиона сме дали само за
болницата, няма как да има пари за друго, което ще е от полза също на цялото население на
общината. Но не можем заради болницата да лишим населението от нормален начин на
живот, на придвижване и т.н. Та, предлагам на Управителя на болницата, той показа
голямото желание да работи. За краткото време през, което е управител показа някакви
добри резултати, тези 600 хиляди лева, на жаргон да го кажа не са милион пари, да се
организира, да проучи банките, като търговско дружество болницата да кандидатства за един
кредит и в рамките на 15-20 хиляди лева на месец да си изплаща кредита. Защото, аз като
икономист човек и като човек, който цял живот се занимава със собствените си пари, не с
чуждите, така бих постъпила, като един управител или собственик на търговско дружество.
Защото наистина цялата община и населението страда. Всички искаме да има болница, дори
и населението иска да има болница. Но наистина и болницата трябва малко и тя да се
погрижи сама за себе си. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Георгиева. Ще направя един коментар – няма нормална банка, която
да отпусне пари на болница, която има такива задължения без да има гаранция от страна на
общината, което е абсолютно същото, както ние да ги отпуснем парите. Няма нормална
банка, която да направи това нещо, разберете.
Радияна Георгиева – общински съветник
Ако има орган от Общината, който да съблюдава изплащането на тези кредити, които
ние сме обезпечили съответно с тази сграда, с друга сграда, няма да се случват нещата хей
така под масата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Ако няма други коментари, явно можем да продължим по този начин
безкрайно и всеки да е прав, в това, което казва. Проблема, както казват е, че улицата е
задънена. Ако нещо не се промени на национално ниво, няма решение на въпроса.
Преминаваме в процес на гласуване по тази точка. По така направеното конкретно
предложение с мотиви. Гласуването е поименно, ще говоря бавно, за да можем да чуваме
всеки един как гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от Търговския
закон, чл. 100 ал. 2 т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от Закона
за публичните финанси, чл. 27 ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и във
връзка с чл. 17 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
4. Одобрява предоставянето на целево финансиране под формата на капиталов трансфер
на „МБАЛ-Попово“ ЕООД в размер на 50 000 лева.
5. Задължава Управителя на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да използва предоставения
капиталов трансфер за закупуване и въвеждане в експлоатация на компютърен
томограф.
6. Предоставеният капиталов трансфер на „МБАЛ – Попово“ ЕООД да се отрази в
бюджета на община Попово, както следва:
- Увеличение на дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, § 5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ със сумата 50 000 лева;
- Намаление в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,
§ 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата 50 000 лева.
63

Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Има едно постъпило питане. Давам думата на г-н Димитров да развие питането си.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми господин Кмете,
От предишни мои питания и Ваши отговори на тях стана ясно, че не се извършва
нужния контрол по наемането и извършени регистрации на адрес пл. „Ал. Стамболийски“№
2 /сграда стария съвет/. Оказа се, че са регистрирани частни сдружения на този адрес без
никой /по Ваши думи/ от администрацията на Община Попово да знае за това.
Въпросът ми е следния:
1. Кои са ползвателите на тази сграда от първия до шестия етаж, включително? /моля, да
бъдат коректно изброени и описани/
2. По силата на какъв нормативен акт или решение на ОбС са станали ползватели?
3. Има ли извършени продажби на офиси на физически или юридически лица в тази сграда?
/нормативно основание решене на ОбС, начин на продажба/
Надявам се да получа коректна информация от Вас, за което Ви благодаря, като бих желал и
в писмен вид отговора на поставения от мен въпрос. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на д-р Веселинов за отговор.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Димитров,
Във връзка с постъпилото питане за ползвателите в административна сграда с адрес :
гр. Попово, пл. „Ал.Стамболийски“ № 2, Ви отговарям следното:
Въпрос: Кои са ползвателите на тази сграда от първия до шестия етаж, включително?
1.Ползватели на сградата са следните юридически лица и организации: Агенция по
заетостта – Бюро по труда гр. Попово; Регионална служба по социално подпомагане гр.
Попово; Сдружение „МИГ – Попоов“; Териториално поделение на НОИ гр. Търговище; КТ
„Подкрепа“; Районна здравноосигурителна каса; РУП – детска педагогическа стая.
Въпрос: По силата на какъв нормативен акт или решение на ОбС са станали
ползватели?
2. Ползвателите имат сключени договори за право на ползване, след решения на
Общински съвет Попово.
Въпрос: Има ли извършени продажби на офиси на физически или юридически лица в
тази сграда?
3. Продажби на офиси на физически и юридически лица в сградата не са извършвани.
С договор от 2007 г. след Решение на Общински съвет и проведена процедура по
реда на чл. 32 ал. 2 т. 2 от ЗПСК, шестия етаж на сградата е продаден на
Сдружение „Антола – 2006“ гр. Попово.
Коректно съм отговорил на всички въпроси и давам и писмен отговор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Г-н Димитров, имате ли допълнителни въпроси?
Димитър Димитров – общински съветник
Те, въпроси много за таз сграда, ама, нямаме въпроси д-р Веселинов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесетото заседание на ОбС
Попово. Благодаря Ви, пожелавам Ви светли празници, на тези които празнуват в
следващите две седмици.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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