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ПРОТОКОЛ № 40
Днес, 28.02.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Здравейте колеги, добър ден на всички. Започваме нашето заседание, четиридесето по
ред. Присъстват 27 общински съветника, имаме кворум, можем да започнем заседанието. На
заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Л. Веселинов, зам. кмет Емел Расимова,
Директор на Дирекция ФСДУС Мариан Маринов, Георги Пенчев. При нас са също така и
управителя на МБАЛ Попово г-н Йовчо Яков и счетоводителя също е тук. Не виждам други.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Сони Харизанов.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, но г-н Петров, заповядайте.
Уважаеми колеги, има искане от председателя на групата съветници от ГЕРБ и по линия на чл. 70
ал. 6, давам думата в рамките на 5 минути за декларация.
Драгомир Петров – общински съветник
Благодаря Ви. Ами, уважаеми Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми зам. кметове,
администрация и колеги, Декларацията ми е в отговор донякъде на прочетеното от г-н Кмета в
края на миналата сесия и ние като общински съветници и представители на ПП ГЕРБ останахме
учудени и изненадани, че едва ли не ние носим цялата отговорност, че някои от блоковете, които
чакат одобрение за саниране няма да получат такова в момента. Това зависи от редица други
условия, на които те трябва да отговарят към, които не искам да акцентирам в момента за да не
влизаме в полемика. Тия обвинения са меко казани некоректни, защото не трябва да забравяме,
че именно ПП ГЕРБ са инициатори на Националната програма за енергийна ефективност. Тя
стартира през 2015 година с финансов ресурс от 1 милиард лева, който в последствие се увеличи
и до края на 18-та година обновените жилища достигнаха до 1 364 от общо 2 022 сгради
сключени по договори за целево финансиране от Българската банка за развитие. Но аз искам да
акцентирам на това, което се случва в нашия град, а то е, че той е един от малкото за радост,
които се възползваха максимално от Европейските програми за ефективност. Но също искам да
кажа и още едни факти, които може би доста хора не ги знаят и това са данни, които и Община
Попово ги има. Тези данни показват, че в периода от 2007 до 2018 г в поповската община са
усвоени европейски средства по различни програми в размер на 134 милиона лева, а това са
обекти, реализирани и завършени – 66 ДГ, 6 училища, 7 обществени сгради, 9 паркове
ремонтирани, градинки ремонтирани и създадени, жилищни сгради санирани по Националната
програма за енергийна ефективност и с европейски средства 11 плюс 22, 33 общо. Значи, това са

част от по-многобройните, има и други, нали спортни зали и т.н., на нали да не продължавам.
Значи това е общо за 134 милиона лева.
Само, че нека да не забравяме, че това се случва в един период от 10 години, в който ГЕРБ
управлява България и работи много усилено за всички тия програми да бъдат отворени, за да
може това да се случи, не само в Попово, но и в страната ни. За добрата работа на
правителството и депутатите от ЕП на ПП ГЕРБ говори това, че за следващия програмен период
2021- до 27-ма година ЕП отпуска близо 3 милиарда лева в повече, което показва, че всички
програми ще бъдат финансирани и да се надяваме, че с това ще влязат още средства в нашата
община, което ще допринесе до това да се завърши санирането на блоковете и подобряване на
инфраструктурата в града и селата. Ние от ПП ГЕРБ сме доказали, че както на национално ниво,
така и на местно с действията си работим за полза на хората и за да има видими резултати от
всичко. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Петров. Продължаваме по Дневен ред. Имате предварително раздаден
Проект за дневен ред, който е от 9 точки:
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Попово.
2.Промяна в структурата на общинска администрация гр. Попово.
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г. – имоти в регулация.
4.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел –
„Браншови пчеларски съюз – Попово“, върху част от имот частна общинска
собственост.
5.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори в
горските територии на Община Попово.
6.Отдаване под наем
на земи /дивечови ниви/, общинска собственост
специализирана фуражна база на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово.

за

7.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Попово за 2019 г.
8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така прочетения Дневния ред на днешното заседание, моля да
гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Дневния ред се приема.

-
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0
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Преминаваме към работа по първа точка.
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Община Попово.
Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя
на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 26-ти, вторник, на обяда. Присъстваха
4 от общинските съветници. Участие в заседанието взеха и представители на общинска
администрация. С два гласа ЗА и два ПРОТИВ комисията не излиза с предложение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 26-ти от 13.30 часа, присъствали пет члена,
в пълен състав, с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение
да стане 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 на редовно заседание на 26 февруари от 16 часа заседава в пълен
състав и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия в състав четири от пет човека с два гласа ЗА, двама ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ не подкпепя проекта за решение да стане решение. Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в пълен състав. Присъстваха представители на
общинска администрация и с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, ако нямате нищо против от проекта за решение по тази точка ще зачета само
основанията, другото го имате раздадено в писмен вид, няма постъпили до този момент
други предложения, така че, ако нямате нищо против няма да чета като цяло предложението
за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №52/31.01.2019 г. за Бюджетната процедура за 2020 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и Указания
БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ
за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет

Предложението за решение е предоставено в писмен вид пред Вас. Тъй като съм
сигурен и всички комисии са го разглеждали давам думата за становища, предложения, по
така предложеното решение. Заповядайте. Има ли желание някой да се изкаже във връзка с
бюджетната прогноза? Никой не желае, приемаме, че всичко е изяснено, всичко е ясно,
остава да го гласуваме, така ли? Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване по точка
1-ва от дневния ред. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 493
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, т. 2.1.5 л) от Решение №52/31.01.2019 г. за Бюджетната процедура за 2020 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и Указания
БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ
за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8
Прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода
2020-2022 г. съгласно Приложение №8а към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на
финансите.
3. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за
раходи за периода 2020–2022 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към Указания
БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за
периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите.
4. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и разходите
за лихви по него за периода 2020-2022 г. на Община Попово съгласно Приложение №6г към
Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на
ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите.
5. Одобрява Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата
периода 2020-2022 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на
общините на Община Попово съгласно Приложение №7в към Указания БЮ №1/08.02.2019 г.

за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на
Министерство на финансите.
6. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение 1а, прогноза за
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение
1б и прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Други средства от ЕС, съгласно
Приложение 1в.
7. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода
2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година, съгласно
Приложение №10а към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите..
8. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020-2022 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на
финансите.
9. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на
Министерство на финансите.
10. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2020-2022 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение
№6в към Указания БЮ №1/08.02.2019 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 г. на Министерство на финансите.
11. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за
периода 2020-2022 г.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Промяна в структурата на общинска администрация гр. Попово.
Тук становища имат отново всички комисии, така че давам думата на Председателя на
ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията отново няма становище.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за
решение да стане 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник

Нашата комисия, с два гласа ЗА и два гласа ПРОТИВ няма становище.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя Промяна в
структурата на общинска администрация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с оптимизиране работата
на Общинска администрация , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.03.2019г., промяна
администрация - гр. Попово, съгласно Приложение № 1.

в

структурата

на

общинска

Колеги, заповядайте, имате думата за становище. Имаме ли желание някой да изрази
становище или мнение по отношение на тази промяна в структурата? Няма, а г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам един единствен въпрос – кое налага трети заместник кмет да има в
общинската администрация? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Други въпроси има ли? Д-р Веселинов, въпроса беше кое
налага да има трети заместник кмет в общинска администрация? Заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, тръгнаха едни
спекулации, едни клюки, кой бил заместник кмет, кой бил поканен, кой бил отхвърлен.
Първо искам да Ви кажа, че нямам никакво персонално в момента кадрово решение и всичко
това, което се изговори през периода в който трябваше да се разисква и по комисиите и
преди това е плод на фантазии.
Вижте каква е ситуацията: зам. кмет Милена Божанова отсъства вече 4 месеца. Не, че
не може администрацията да се оправи, нека да и пожелаем по-скоро да се възстанови, но
може да отсъства още и два месеца даже. Секретаря Владимир Иванов и той претърпя,
неприятно здравословна, два месеца ще бъде в гипс. Да не споменавам, да чукнем на дърво,
че ние с Емел Расимова не сме в цветущо здраве. И много трудно може администрацията да
оперира и с почивки, и с мои отсъствия и нейни и въпреки това Ви казвам, че ние ще се
справим. И може би за някои колкото по-зле за администрацията и работата и по-добре за
тях, ама не е честно, не е политически зряло.
Погледнете какво стана и със Закона – пенсионери, в пенсионна възраст са главния
счетоводител, архитекта, главния инженер Николов, не могат да заемат длъжности на
служебно правоотношение. Неприятност ни сполетя и с леталния завършек на заболяването
и на Пламен Събев в Музея. Аз трябва и да обявявам и конкурси за всички тези места, обаче
пък от друга гледна точка в края на един мандат да предрешавам кадрово, бих предпочел да
се въздържа, пък и закона не ме задължава в определен срок да правим конкурси за избор на
тези длъжности. Нека новото ръководство в новия мандат да си окомплектова кадрите.
А, не и на последно място така, както са ми заявили и Милена Божанова и Емел
Расимова, а защо да ми отнемате и на мене възможността да се опитаме и да участваме в
предизборната кампания есента. Ние заставаме пред една дилема 2003 година, тогава да

нямам възможност някой да назнача да ме замества, или да замества Кмета, тъй като няма
зам. кмет, който да е готов да остане, а да не участва в предизборната кампания. Тогава,
закона го знаете, трябва някой друг да решава, кой да изпълнява временно тази длъжност.
Затова внесох тази докладна. Не ми отнемайте възможността да си изкарам до край мандата
и да си сложа човек, който да управлява по време на изборите Община Попово и да не
влизаме в разни политически дебати, гласувания, ОбС да избира кой да изпълнява тази
длъжност. Нямам никакво намерение от утре, или от други ден или по-нататък да използвам
евентуално Ваше гласуване и да назначавам някой, което в момента не е толкова належащо и
от там Ви казвам пък, че не мога да отговоря, както на комисиите се е задавал въпроса, кои
ресьори ще изпълнява, ресьори ще изпълнява евентуално според опита му и образователния
ценз. Това е за сега, пък оставам на Вас да прецените дали имам правото, моралното право да
искам от ОбС да промени структурата, а променяйки структурата, ние не вкарваме нов щат, а
трансформираме една бройка, която не е заета, така че и финансово няма по-нататък
евентуално да се отрази на бюджета на Общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов, мисля че отговори абсолютно обстойно и
обстоятелствено дори. Няма други желаещи. В такъв случай преминаваме към гласуване по
тази точка. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна
в структурата на Общинска администрация Попово, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 494
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с оптимизиране работата
на Общинска администрация , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.03.2019г., промяна
администрация - гр. Попово, съгласно Приложение № 1.

в

структурата

на

общинска

Така колеги, преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г. – имоти в регулация.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник

Нашата комисия с два гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, проекта за решение е следния:
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с
чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г.,
раздел ІІІ, т.А – имоти в урбанизирана територия с:
- 2 помещения за офиси, находящи се на пети етаж в сграда с административен адрес:
пл.”Ал.Стамболийски”№2 – самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2130.1.11 по
кадастрална карта на гр.Попово.
- помещение находящо се на трети етаж в сграда с административен адрес: гр.Попово,
ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по
кадастрална карта на гр.Попово
Имате думата за въпроси, становища, мнения. Имаме ли ? Не. В такъв случай
преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването по тази точка е поименно.Който е
съгласен, 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. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
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

28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 495
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с
чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г.,
раздел ІІІ, т.А – имоти в урбанизирана територия с:
- 2 помещения за офиси, находящи се на пети етаж в сграда с административен адрес:
пл.”Ал.Стамболийски”№2 – самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2130.1.11 по
кадастрална карта на гр.Попово.
- помещение находящо се на трети етаж в сграда с административен адрес: гр.Попово,
ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по
кадастрална карта на гр.Попово
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел –
„Браншови пчеларски съюз – Попово“, върху част от имот частна общинска
собственост.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с пит гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ няма решение.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Вие, не сте работили много ефективно г-н Дончев за тази сесия. Нямате становище.
Дончо Дончев – общински съветник
За съжаление сте прав.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 2
и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска
собственост представляващ: Помещение с площ 41 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда
с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен обект с
идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 1734/31.03.141г., на „Браншови пчеларски съюз – Попово” с ЕИК
205457948 представлявано от Иван Тодоров Иванов.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на
ползване със срок от пет години.
Имате думата колеги. На мен лично ще ми е много интересно становищата на
четвърта комисия, при условие, че нямат становище. Има ли желаещи някой да коментира
тази тема? Г-н Маринов заповядайте.
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Дами и господа общински съветници, искам само да поясня, че за вземане на решение
по тази докладна трябва да има квалифицирано мнозинство от 2/3 от съветниците.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да това е безвъзмездно право на ползване, аз щях да го кажа преди гласуването.
Благодаря, г-н Маринов. Така, коментарии, има ли, не. В такъв случай преминаваме към
гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 496
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47, ал. 2
и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска
собственост представляващ: Помещение с площ 41 кв.м., находящо се на трети етаж в сграда
с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен обект с
идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 1734/31.03.141г., на „Браншови пчеларски съюз – Попово” с ЕИК
205457948 представлявано от Иван Тодоров Иванов.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на
ползване със срок от пет години.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори 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
Нашата комисия с пет гласа ЗА по подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Отново сме без становище – два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в 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:
№
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

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

ОБЩО

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

Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. Директора на ЛС Черни
Лом е тук, ако имаме въпроси към него или ако той желае нещо да каже бихме могли да му
дадем думата. Няма желаещи да се изкажат. В такъв случай подлагам решението на
гласуване:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО :
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
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

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

26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 497
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 шеста точка от Дневния ред.
6.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
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане 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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия, с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ отново няма становище. В
тази връзка само да допълня, комисията е в пет членен състав, четири от които присъстваха,
г-н Попвеличков беше задържан от форсмафорни обстоятелства и закъсня, така че нека да ..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, г-н Дончев. Проекта за решение по тази точка е в 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

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 за въпроси. Имаме ли предложения? Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз миналата година го предложих, и тази година искам да го подложа на дебат това
нещо в т. 2 Определя цена на наема – миналата година го предложих с пет лева нагоре – не се
прие. Сега правя същото предложение – Определя цена на наема от 30 лева на дка без ДДС
годишно за земя /дивечови ниви/.
Смятам, че това е нормално, след като, ако греша да ме поправят тук и
представителите на Горското стопанство, след като тези хора ги чертаят тези ниви в служба
Земеделие, за мен е нормално една справедлива цена от 30 лева без ДДС годишно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Г-н Лазаров.
Петър Лазаров – общински съветник

Аз предлагам наема да не се вдига, понеже тези са слабо продуктивни ниви и съм
сигурен, че тези 467 дка не вземат субсидия за тях, те не ги чертаят тези 467 дка. Това е.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря, г-н Лазаров. Други желаещи да се изкажат ? Г-н Давидков, бихте ли
могли да отговорите на този въпрос, дали „чертаете“ е понятие което го няма, опознават в
ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, с цел получаване на субсидии?
Инж. Симеон Давидков – Директор на ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово
Аз искам само първо да кажа, че първо тези земи в горски държавни територии ние
сме ги получили с един друг договор, с който ни е предоставено стопанисването и
управлението на земи и гори от общински горски територии. Този договор, който го
сключваме за 11 месеца, това са едни приходи за общината, допълнителни. Защото в
основния договор аз трябва да преведа на общината постъпили приходи от тези гори и земи,
което означава, че аз трябва да имам някакви приходи от тях. В момента аз имам грубо 100
лева на дка разходи и никакви приходи – 25 лева приходи, ако ни разрешат да ги очертаем.
Защото една година не ни разрешиха да ги очертаем, защото те се водят дъбова
производствена площ, не се водят земеделски земи. Винаги ни оставят най-накрая и ни
казват ще ни предоставят ли субсидии за тези земи, няма ли да ни предоставят. Това мога да
кажа, когато ни ги признаят вземаме по 25 лева както за земеделски територии, но това са
единствените приходи и като ги сметнем на разходите оставаме пак със 75 лева загуби. Това
мога да кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Давидков, аз само в потвърждение на неговите думи мога да кажа, че
наистина има различни слоеве, това са технологии на очертаване, технологии на
подпомагане и в различните слоеве, понеже се променят всяка година има случаи в които в
една от годините могат да бъдат признати като годни за подпомагане земи, в други случаи не
могат да бъдат признати и не са признати като годни за подпомагане. Тъй като е близко до
моето землище, аз за това знам подробности, та и моето предложение е да не качваме цените.
Ние така или иначе не получаваме нищо, това са нископроизводителни земи и там въобще
нещата не стоят по начин, по който могат да бъдат приравнени към земеделска земя.
Г-н Джамбазов, заповядайте.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз при такива обстоятелства, които споменаха в момента предлагам да отпадне наема
на земите. Недопустимо е някой да си позволи да губи пари. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За това обаче, трябва да бъде променено основанието, защото това означава да им го
дадем безвъзмездно. Г-н Давидков, заповядайте.
Инж. Симеон Давидков – Директор на ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово
Аз предлагам да си остане 25 лева, което е, защото ние не получаваме никакви
приходи, но изхранваме дивеча. Значи като си сметна разходите за изхранване на това,
работата ми идва на нула почти. По-добре да си остане 25 лева на дка, да си влязат едни
приходи в общината, както примерно има общината приходи от дървесината, която
използваме, сечеме и продаваме на населението, все ще влиза в общината някакъв приход.
Аз в момента като пазарна цена нямам приход, но като изхранвам този дивеч, кой в същото
време ни плаща щети на земеделците, които пък имат ниви там. Значи, тя работата завършва
почти на нула. Ако не ги пък ползвам тези ниви ще плащам на земеделците и общината няма
да получи никакъв приход. За мен е по реално, използват се тези ниви, имат приходи или
нямат, общината да си получи примерно 25, това което взимам примерно от очертаването да
го дам на общината като допълнителен приход и аз си оставам почти на нула. Аз не търся, не
гоня печалба от тези ниви, аз искам да се изхранва там за дивеча и да минава по-малко щети
за земеделските производители, които пък са хората, които си осигуряват някакви приходи и
създават работни места по места.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Давидков, всъщност косвения приход от тези земи Ви е достатъчен. Г-н
Димитров, втори път вземате думата, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам един въпрос към Вас, понеже дебата и миналата година се разви по същия
начин, нали Вие така ревностно защитихте и предния път тази теза, аз искам да Ви попитам,
Вие като собственик на фирма „Агроцентър“ имате ли някакво отношение към тези ниви без
2018 г. в последните четири години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Никакви, абсолютно никакви отношения нямам към тези земи.
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Никакви, не знам какво Ви идва на ума, но нямам никакви такива взаимоотношение.
Това си се ползва, това са си горски ниви, които се работят в Горско стопанство, така че.
Така, колеги заповядайте, други въпроси? Ако няма преминаваме към гласуване. Има
предложение на г-н Димитров, което ще подложа на гласуване.
Предложението беше в т. 2
2.Определя цена на наема от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно за
земя/дивечови ниви/
Който е съгласен, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

6
2
19

Предложението не се приема !
Г-н Тошков, Вие държите ли да подложа Вашето предложение на гласуване. Добре, гн Тошков Джамбазов си оттегля предложението, затова подлагам на гласуване като цяло
решението като цяло, което Ви беше зачетено.
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

20
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 498
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:
№
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.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Попово за 2019 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 21,
ал. 1, т. 12 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово за 2019 г.

Имате ли въпроси? Г-жо Габровска заповядайте.
Петранка Габровска – общински съветник
Искам да направя предложение, тази точка да отчета на читалищата да бъде през
месец април. Защото по Закона за читалищата всички народни читалища до 30 март трябва
да проведат своите отчетни събрания и тези отчети и плана за следващата година ние ги
изпращаме в Министерството на културата, също така и в община Попово. Така, че в
момента е предложена само програмата, затова няма отчет. Също така една забележка, че
миналата година също не се приложи отчет. ОбС трябва да приема и Отчета и Програмата за
работа. Искам, също да Ви кажа, че Народните читалища всеки месец правят своя отчет и
получавайки отчета за месеца, получават субсидията за следващия месец. Отчетите както
казах се изпращат и в Министерството и в Общината.
Искам още нещо да допълня. Всички днес получихте Покана за тържеството за 3-ти
март. Колеги искам да споделя, това че винаги, когато се честват национални празници или
официални, великденски, коледни и други така тържества, организаторите винаги първите
два реда се пазят за общинските съветници., защото те са тези които решават проблемите на
града ни. Но за съжаление повече от 1-2 души съветници не присъстват. Не знам, всеки може
би си има някаква причина, но аз Ви отправям такова едно предложение – нека да уважаваме
и организаторите, а и самия празник, който честваме. И да се надявам, че утре на 3-ти март
ще има повече хора на това. Иначе салона се препълва, поповчани винаги посещават
тържествата. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Габровска, всъщност да разбирам, че на мартенската сесия да бъде приет от ОбС
отчета за дейността на читалищната дейност на всички читалища на територията на Община
Попово? Добре.
Г-н Трифонов, заповядайте, нещо не сте съгласен. Заповядайте.
Тихомир Трифонов – общинска администрация
В Закона за Народните читалища е записано, че се представя доклад в Общината след
март месец. Няма задължение да се представят като отчет на общинските съветници, а пък

месечни отчети изобщо – нито към Министерството на културата, нито към община Попово.
Като вземете решение няма проблеми. Този доклад, той си се внася всяка година. Може да го
направим под формата на отчет към ОбС, никакъв проблем, но по закон се внася доклад –
годишен. Благодаря.
Радияна Георгиева – общински съветник
Аз не разбрах – г-жа Габровска говори за отчет, г-н Трифонов говори за доклад, а аз в
решението чета – приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Попово. Значи, не мисля, че приемането на някакъв отчет или доклад да спъва работата на
читалищата. Те си имат програма, която трябва да бъде приета и която те изпълняват през
тези месеци. Аз не знам, но мисля, че още в началото се получи объркване. Ако може да се
уточни и да продължим работа.
Петранка Габровска – общински съветник
Ами в годишната програма, това е плана на читалищата за съответната година. Аз
така поне го разбирам. Всички читалища представят още в месец октомври или декември
представят своя план за следващата година и се прави една годишна програма, която се
предлага за одобряване. Ако тук съм права. А по принцип, по закона Читалищата трябва да
представят такава годишна програма въз основа на всички читалища, които са представили
плана и отчет на всички читалища пак обобщен, който се обсъжда, това е по закон.
Радияна Георгиева – общински съветник
Г-н Георгиев, предлагам сега да приемем Отчета на читалищата когато го представят,
а днес да приемем програмата.
Петранка Габровска – общински съветник
Всички читалища приемат своята програма на отчетно изборните си събрания за тази
година. Така, че до 30 март ние трябва да си проведем събранията, да сме приели, да я
утвърдим тази програма, защото правим отчетни събрания, където приемаме плана за
дейността на читалищата и отчета за изминалата година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли някой друг желаещ да се изкаже по тази точка, свързана с програма за
развитие на читалищната дейност през 2019 г.
Ако не, преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е явно, който е
съгласен да приемем решението във вида, в който Ви го прочетох моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 499
На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 21,
ал. 1, т. 12 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово за 2019 г.

Сега, госпожо Габровска, доколкото разбрах от г-н Трифонов, това е може би запознаване с
Отчета на дейностите, да бъде запознаване на общинските съветници в обобщен вид, ние може
да го дадем като справка.
Петранка Габровска – общински съветник
Може да направите справка със законите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Желаете ли това по този начин да приемем да не гласуваме. Добре, колеги, в такъв
случай на следващото заседание ще Ви бъде дадено като справка отчетите на НЧ на територията
на Община Попово. Няма да имаме отделна точка да гласуваме тези отчети, щом по закон не сме
задължени.

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Д-р Колева, имате думата.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Благодаря. Уважаеми колеги общински съветници, до 26 февруари в общинска
администрация са постъпили 46 молби на граждани на общината за отпускане на еднократна
финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Иван Иванов Лазаров
2. Ганчо Лазаров Иванов
3. Вероника Танева Ангелова
4. Стефан Петров Димитров
5. Стефан Йорданов Радев
6. Алит Назиф Саид
7. Сергей Михайлов Каранфилов
8. Мара Кирилова Андреева
9. Станислав Алдинов Андреев
10. Андрей Георгиев Аспарухов
11. Красимир Иванов Стоянов
12. Юнзиле Олегова Събева
13. Борислав Атанасов Василев
14. Ашим Хасанов Юсеинов
15. Сабрие Ахмедова Ахмедова
16. Цветанка Кирилова Йорданова
17. Орлин Ангелов Атанасов
18. Искра Драганова Жекова
19. Венцислав Венциславов Чолаков
20. Стайко Станев Гечев
21. Айдън Исметов Юсеинов
22. Ангелина Стефанова Чакалова
23. Георги Георгиев Петров
24. Александър Пенев Александров
-

100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
100 лева
250 лева
200 лева
150 лева
200 лева
100 лева
300 лева
250 лева
150 лева
150 лева
200 лева
150 лева
100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
150 лева
300 лева
150 лева
300 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Софка Илиева Митева
2. Салие Абилова Ибрямова
3. Драгомир Цонев Рачев
4. Нафизе Алишева Алиева
5. Йордан Богомилов Йорданов

6. Николинка Якимова Димитрова
7. Димитър Марков Димитров
8. Василка Христова Рашкова
9. Теменужка Станева Николова
10. Йовка Костова Георгиева
11. Мария Димитрова Ангелова
12. Симеон Младенов Симеонов
13. Анка Георгиева Гецова
14. Назмие Сюлейманова Амишева
15. Илия Митев Василев
16. Антон Стоянов Павлов
17. Сидика Хюсеинова Ахмедова
18. Софка Кирилова Митева
19. Биляна Бонева Спирова
20. Ивелина Цветанова Кръстева
ІІІ. За доуточняване
1. Мима Мустафова
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов
Общата сума за разпределение, която предлагаме на днешното заседание е в размер на 4200
лева. Благодаря.
Благодаря на г-жа Колева. Наистина похарчихме парите за половин година още на
първата сесия. А смятате ли, че с тоя темп на раздаване ще успеем да изкараме до края на
годината? Тези 15 000 които имаме, 16 000. Добре. Да, комисията в годините на мандата
винаги добре си е разпределяла, надявам се и до края на годината да имаме тази възможност
да разпределим равномерно парите във времето.
Добре, някакви въпроси по тази тема има ли? Никога не е имало. Зачитам проекта за
решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет Реши,
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани:
Който е съгласен, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 500

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Иван Иванов Лазаров
2. Ганчо Лазаров Иванов
3. Вероника Танева Ангелова
4. Стефан Петров Димитров
5. Стефан Йорданов Радев
6. Алит Назиф Саид
7. Сергей Михайлов Каранфилов
8. Мара Кирилова Андреева
9. Станислав Алдинов Андреев
10. Андрей Георгиев Аспарухов
11. Красимир Иванов Стоянов
12. Юнзиле Олегова Събева
13. Борислав Атанасов Василев
14. Ашим Хасанов Юсеинов
15. Сабрие Ахмедова Ахмедова
16. Цветанка Кирилова Йорданова
17. Орлин Ангелов Атанасов
18. Искра Драганова Жекова
19. Венцислав Венциславов Чолаков
20. Стайко Станев Гечев
21. Айдън Исметов Юсеинов
22. Ангелина Стефанова Чакалова
23. Георги Георгиев Петров
24. Александър Пенев Александров
-

100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
100 лева
250 лева
200 лева
150 лева
200 лева
100 лева
300 лева
250 лева
150 лева
150 лева
200 лева
150 лева
100 лева
100 лева
200 лева
150 лева
150 лева
300 лева
150 лева
300 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Софка Илиева Митева
2. Салие Абилова Ибрямова
3. Драгомир Цонев Рачев
4. Нафизе Алишева Алиева
5. Йордан Богомилов Йорданов
6. Николинка Якимова Димитрова
7. Димитър Марков Димитров
8. Василка Христова Рашкова
9. Теменужка Станева Николова
10. Йовка Костова Георгиева
11. Мария Димитрова Ангелова
12. Симеон Младенов Симеонов
13. Анка Георгиева Гецова
14. Назмие Сюлейманова Амишева
15. Илия Митев Василев
16. Антон Стоянов Павлов
17. Сидика Хюсеинова Ахмедова
18. Софка Кирилова Митева
19. Биляна Бонева Спирова

20. Ивелина Цветанова Кръстева
ІІІ. За доуточняване
1. Мима Мустафова
2. Мехмед Мехмедов Ахмедов

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на г-н Димитров да развие питането си.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете,
На 19.03.2018 г. внесох в ОбС питане към Вас, касаещо общинска сграда, находяща се
на пл. „Ал. Стамболийски“ № 2 (стария съвет).
От отговора Ви стана ясно ,че шестия етаж на тази сграда е продаден с договор от
2007 г. по реда на чл. 32 ал. 2. Т. 2 от ЗПСК на Сдружение „Антола-2006“ гр. Попово.
Въпросът ми е следния:
1. Спазва ли се приватизационния договор и бихте ли ни запознали с него?
2. Каква дейност извършва това сдружение „Антола-2006“ представлявано от г-н Иван
Неделчев и как спазва клаузите по договора за приватизация, намеренията за инвестиции,
работни места и др.?
3. Изплатена ли е сумата от 61 250 лева на Община Попово по приватизационния договор и
кога е станало това?
Надявам се да получа коректна информация от Вас, за което благодаря, като бих желал и
в писмен вид отговора на поставения от мен въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Давам думата за отговор на кмета на Общината д-р Людмил
Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Димитър Кънев, отговора на Вашето питане относно извършена
приватизация на общински имот, представляващ 6-ти етаж от сграда, разположена на ул.
„Ал. Стамболийски“ № 2, Попово.
Питането е постъпило чрез Председателя на ОбС до Кмета на Общината според П
равилника в редовни срокове.
На първия въпрос - Спазва ли се приватизационния договор и бихте ли ни запознали
с него? – Всички задължения на Дружеството, произлизащи от приватизационния договор са
изпълнени. На сайта на Общината се поддържа публичен регистър на сделките по Закона за
приватизация и след приватизационен контрол, партида В, рег. № 067 са данните по
сделката, може да си го изтеглите винаги.
Втори въпрос - Каква дейност извършва това сдружение „Антола-2006“
представлявано от г-н Иван Неделчев и как спазва клаузите по договора за приватизация,
намеренията за инвестиции, работни места и др.? – Дружеството е Сдружение с нестопанска
цел с дейност с обществена полза и е регистрирано с предмет на дейност „Осъществяване на
обществено полезна дейност, изразяваща се в подпомагане на социално слаби, развитие и
укрепване на общо човешки ценности“. С договора се прехвърля правото на собственост
след заплащане на цената на сделката. Задълженията на купувача не касаят инвестиции и
работни места.
Трети въпрос - Изплатена ли е сумата от 61 250 лева на Община Попово по
приватизационния договор и кога е станало това? – Сумата е платена окончателно на
02.06.2008 г. в съответствие с клаузите на договора.
Ще ми позволите ли един коментар?

Ама не беше предния, не беше по-предния ОбС, не бяха писаници от Мирослав
Георгиев, от Веселин Нестеров, проверки, Прокуратури, Полиции. Миналата година пак
имаше въпрос от Вас, г-н Димитров. Какво става? Любопитство голямо ли, завист ли,
някакви комплекси ли? Аз не знам какъв е толкова пък този голям интерес към шестия етаж
след като всичко до този момент е проверявано и е минало през иглени уши? Моля, някакво
пояснение, нещо нарушение ли има общинската администрация, искам да го чуя! Не може
всяка година да има въпрос на тази тема. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Така, има ли някакви други тези, защото бих желал да
дам думата на Управителя на МБАЛ Попово, г-н Яков, който е тук при нас по негово
желание, за да ни запознае с проблеми, които са съотносими към състоянието на МБАЛ
Попово и евентуално бихме ли могли ние по някакъв начин да реагираме на тези проблеми.
Г-н Яков, заповядайте.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Уважаеми дами и господа, обръщам се към Вас с огромна молба за помощ, защото
мисля, че Вие може да ми помогнете. Малко предисловие – за 2018г., когато се формираше
бюджета, лимита месечния на МБАЛ Попово ми беше казано и обяснено от директора на
РЗОК, че благодарение на 2017 г. – последното тримесечие, такова ще ти бъде като лимит за
2018 г. Ние тръгнахме много силно 2017 г., но последните три месеца бяха малко по-слаби.
Просто имаше по-малко болни и за това бяхме изпълнили някъде около 198 – 200 хиляди
лева и така лимита ни беше гласуван на 200 000 лева, независимо, от моя спор и моето
настояване.
Започнахме да работим и започнахме да правим всеки месец над лимитна дейност, с
която Вие сте запознати и стигнахме някъде до 73 000 лева всеки месец, 5 000, 8000 правим
отгоре. Тоест здравното заведение с този си капацитет и все още неразвило пълната си
дейност, то започна да прави по 220-230 хиляди лева месечно изпълнение. И населението не
е по-малко. Същевременно имахме на това време регистриране по нашия вътрешен
правилник 65 легла. Под огромен натиск, включително идваха при г-н Веселинов без
санкция на Министерството и на софиянци ни се намалиха леглата на 47. Дори, ако си
спомня г-н Веселинов – то щяло да е за 1 месец,от 65 ами дайте да махнем там 18 легла.
Продължи ни борбата като санкция, така искахме, нищо не се получи и аз бях принуден,
защото най-малкото Вие ще ме попитате – защо не си търсиш парите, в края на миналата
година, мисля, че с това Ви запознах аз заведох дело и чакам всеки момент да бъде
насрочено това дело.
Благодарение на усилията и личните контакти на Кмета на Община Попово и
донякъде и на д-р Папуров, последното тримесечие на 2018 г. лимита ни беше завишен на
около 240 000 лева месечно. И мога като цифри да Ви го кажа – единия месец имаме 254 000
лева изпълнени, другия месец имаме 237 хиляди, така че ние по 240 000 лева сме си
изпълнявали и ни бяха дадени тези пари. Фактически населението и болницата се успокои.
Лекари и медицински сестри взеха да работят спокойно и казват, да нашия процес тепърва
ще се плаща. Какво ми беше удивлението след като януари месец ние изпълнихме 248 000, а
ни дадоха 221 000 без да има подписан договор за тази година. Имайки право изтеглих от
февруари месец 10 000 и станаха 230, но така или иначе имаме 248 хиляди изпълнение и сега
имаме над лимитни пак 7 000 лева, 8, не доплатени. Към февруари месец, още не е изтекъл,
но към 26-то число ние имаме изпълнение около 240 000 лева. Не знам колко човека ще
изпишат колегите от шестте отделения, но ако изпишат хора, ние ще направим 250 000 лева.
Тоест, ние нормално правим 240 – 250 000 лева, и това нещо няма да ни се заплати. Бях
поканен на 22-ри да подпиша със стара дата договор за новата година, в което бях изумен, че
ми намалят лимита. Ама, чакай сега, ние ще ти дадем сега, но декември месец ще има
изравняване – и трябва да Ви кажа, че това се дължи изцяло на местната администрация. Да,
бюджета се гласува в София, но по предложение на местните регионални каси. Г-н Юсменов,
като местен велможа, не знам по какъв начин гледайки тавана не ми разрешава повече легла,

независимо в правилника съм ги записал и в Наредба 49 пише, че ще се работи според
леглата, вложени вътре в Правилника за вътрешния ред. – Не, няма да ти дам повече. Три
дена се карахме и накрая ми беше обяснено, че аз няма да получа възнаграждението, тоест
изпълнения труд за януари месец, ако не подпиша този договор.
Разбирате за какво става въпрос, значи имам чувството, че някой като, значи горе –
министър Ананиев, Правителството, Бойко Борисов се опитват да помагат, 30 милиона дават
на общинските болници, ние тук местните тарикати, местните началници не разрешаваме.
Имам чувството, че някой иска да ликвидира здравеопазването в район Попово. За това и
молбата ми е откровена към Вас, да се направи някаква Декларация ли, не знам какво, но ние
трябва да вземем някакво решение. Извинявайте царя дава, пъдаря не дава. Значи омръзна
ми, аз съм всеки ден във Здравна каса и се карам постоянно – дайте ми. Сметнахме тук с
лекарския съвет – толкова легла ми трябват, написахме си ги, искаме си ги. Ние не можем да
правим повече от 300 000 лева примерно лимит на месец. Искаме съвсем нормални цифри –
240- 250 хиляди да ни се дават и държавата от горе е готова да ги даде. Ние се правим на
интересни тука. Значи, дай сега ние тук ще им извиваме ръцете.
Относно проверката, която се проведе, преди десетина дена, тя беше във връзка с
искането на Областния управител до Министър Ананиев, че тука да цитирам само – значи
получена информация за нередности в дейността на МБАЛ Попово ЕООД и моля да
извършите комплексна проверка значи като ме информирате за резултатите.
Първо, значи аз нямам нищо против тази проверка, защото може тук да потвърди и др Колева аз спрях по едно време да броя да Ви кажа. В момента са, ако не се лъжа са над 62
проверки. Вие ги сметнете за 13 месеца примерно колко излиза на месец, проверки. И даже
се изхитриха в момента РЗК, не пише – проверка от 2-ри до 5-ти, а пише от 1-во число – до
31-во. Когато си искат, тогава идват. Няма лошо. Малко ни напрягат, но за сметка на това
пък сме абсолютно изрядни.
Значи националната проверка открива главни грешки – страшно сме притеснени.
Липсва един подпис на една рентгенова снимка и от изследванията на три лица под 18
години, на урината им, Лабораторията е направила четирите изследвания, доктора е написал
трите изследвания, вътре в Епикризата. Лицата са излекувани разбира се. Когато си тръгваха
ми казаха, извинявайте г-не не Ви познаваме, но за пръв път виждаме Общинска болница да
е толкова подредена и толкова изрядна. Нямам думи повече.
Така, че ако ще правим проверки нямам нищо на против. Но нека да не бъдат
тенденциозни, нека да бъдат в помощ, нека областна администрация да помогне сега да си
получаваме нормалните средства. Извинявайте, че се развълнувах, защото не обичам
непочтените дейности.
Та в края на краищата имаме такава молба – има разрешение от Министерски съвет,
от Министерството на здравеопазването – увеличава се лимита с 500 000 лева на НЗК.
Разрешиха ни да си поискаме повече легла. Значи, ние не сме единствената болница, която
иска повече легла. Има 27 такива болници и никъде не пише, че трябва да ми ги одобри
Министерството, или Касата и въпреки това другаря Емил Стоянов е решил да не ни дава
повече легла. И знаете ли какво пише в Наредбата, д-р Колева може да каже – тя има 19
легла, сега ежедневно се проверяват от тази година, а не ежемесечно лежащо болните. Ако
дойде 20-ти човек системата го отхвърля и отхвърля на цялата болница системата. Така ли е
д-р Колева?
Д-р Колева – общински съветник
………………. /общинската съветничка не говори на микрофон/ …..аз имам 19 легла,
19 болни, …не го записвам никъде, през нощта в 1 часа, … с презумцията, че днес ще
изпиша лежащо болни, приемам го в 1 часа през нощта с днешна дата за да може да мине
………………………………………. и имам едно легло за …………..
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Виждате ли за какво става въпрос, колеги? Обърнахме се на писарушки да броим, а
имайте пред вид, че специално в поповските три отделения всички са приети по спешност.

Няма родител, който да заведе детето си, което да си полежи така 2-3 дена. То е с 39 градуса
температура и Денев няма основание. В момента сме бъкани. Разрешение, този Стоянов 9
легла за детско отделение, в момента има 18 лежащи болни. И после ме посреща – ти 200 %
ли, те по двама ли лежат. Не лежат по двама, ние леглова база имаме, но те не ни разрешават
да си регистрираме болничните легла. Това е, какво да Ви кажа, а същевременно – дайте
проверки. Да заповядат, ние сме чисти и благодаря на софиянци, че казаха, че сме толкова
изрядни, защото аз хвалба от Регионалната каса не съм видял.
Мога и като заключение да Ви кажа още един пример нали. Имаше един хонландец,
който умря при нас, бог да го прости. Дойде в ужасно състояние, трябва да Ви кажа, че той
беше, то има аутопсия, то аутопсията ще Ви каже, ако искате повече подробности – без черен
дроб. Съпругата му, тя не му е съпруга, но живеят 10 години на семейни начала каза, че
последните 5 години той не е хапнал хапка хляб, само на 5-6 ракии и на обяд отива и черпи
двама в селото в Помощица по една бира, защото той получава 1000 евро и така, приехме го
на 22-ри вечерта. Свързахме се с Холандското посолство, в човека няма я картичката за
осигуровки и застраховки, има една лична карта за дълго пребиваване в България, не може да
му намерим паспорта. Така, на 23-ти намерихме всичко, 6 часа операция, трима хирурзи, над
10 литра кръв, значи аз докато бях там докато му правеха операцията 12 сака отидоха и
плазми и т. н. Човека не можа да оцелее, той просто се оказа, че вътре е унищожен от
алкохола. Добре. Обаждаме се на Здравна каса, защото е чужд гражданин и казваме – този
човек е осигурен, поискахме от Посолството, от застрахователя. Значи писмото идва на 23-ти
от Холандското посолство, а ние сме го приели на 22-ри. Онзи ден, Касата ми казва, аз няма
да ти платя тази пътека, защото Вие на 22-ри сте го приели, но той на 22-ри не е осигурен.
Вие представяте ли си – на 23-ти идва писмото от застрахователя, че човека е застрахован с
еди коя си книжка и застраховките и осигуровките му важат до края на 2019 година, напълно
осигурен. Просто самото писмо е дошло на 23-ти февруари. Вчера се оказа, че може би ние
сме прави – но ти сега ги сторнирай, няма да ти платим тези 200 000 лева, които си
заработил, ако не ги сторнираш тези 2, аз ги сторнирах, какво да правя, чакаме заплати,
чакаме да плащаме ток, лекарства, а другия месец може би ще ги дадем, сега си пусни
дебитно известие. Значи, разбирате какво прави местната Здравна каса, вместо да ми помага,
тя ми пречи.
Затова, моля Ви, приемете някакво решение, да напишем някаква Декларация от
името на собственика, защото Вие сте собственици на болницата. Ние унищожаваме
лекарите си. Имайте пред вид, аз утре може да не съм тука, но си пазете лекарите. С всеки
изминат ден се убеждавам, че имаме страшно качествени специалисти, разберете го във
всички отделения. И аз не им правя четки. Аз такива диагностици, честно да Ви кажа не съм
виждал. И аз съм лежал в болници, и такова отношение, за което искрено им благодаря.
Моля, Ви приемете решение за Декларация, искам увеличение на леглата, така както
съм ги поискал 88 и искам да ми се даде един нормален бюджет от 240-250 хиляди лева, за да
мога нормално да работя. А проверките нека да продължават, не само областния, ако иска и
г-н Кънев, ако иска някой от Вас, нека да поиска проверка, аз съм насреща, ние не правим
нищо незаконно, ние искаме да лекуваме хората и хората от община Попово и Опака да
бъдат спокойни, че горе онези доктори не са принудени да правят шменти – капели, кога да
те приемат, че кога да те запишат, разбирате ли, това ми е молбата, драги общински
съветници и г-н Кмете. Съжалявам, че бях малко по-емоционален. Ако имате въпроси съм
готов да отговарям.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Яков, разбираемо е Вашето вълнение, защото наистина това е такъв
проблем, който не препоръчвам на никой да му идва до главата, да го приеме някой и да му
каже, ама аз няма да те запиша, защото до 12 часа нямам свободно легло и няма да те
лекувам до 12 часа, а ще те лекувам от 1 часа нататък. Нали на никого от тук в залата и на
никого въобще от общината, държавата и света не препоръчвам такива неща, но за
съжаление това доколкото става ясно е нашата здравна система в момента.

Давам думата на Кмета д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, аз подкрепям Управителя на
Общинската болница. Наистина тези последни месеци и година заедно в Вас се опитахме и
стабилизирахме дейността на болницата. Има определен ръст, има подобрение, има обем.
Лично аз съм ходил при Министъра, познаваме се с него отдавна, той разреши, и като знам
след като разреши и се обади на Здравната каса колко месеца минаха, защото те не могат да
действат без местната здравна каса да направи искане. Те лимит имат. И бяха готови веднага
да ни го отпуснат, кога ни го отпуснаха – чак ноември месец. А Емил Стоянов толкова
сладко ми приказва и каквото си говорим после не става. И аз се отказах вече да ходя, защото
мразя с един човек, когато говориш очи в очи, пък после зад гърба ти прави друго, си губиш
време и енергия. Това всичкото, което става е срещу поповското здравеопазване, поповската
болница. И не случайно тук Областния управител, ако си спомняте говори, че какъв е ефекта
от болницата и не случайно пишат и за какво пишат, пишат. 61 проверки – да извадят един
документ, в който са хванали болницата в нарушение, правят проверки – да продължават. Те
са тенденциозни. Те са тенденциозни и вече си мисля, че ние пречим на Търговище. Пречим
на хората в тази професия в Търговище, дали ни завиждат, дали се уплашиха, не знам, не
давам квалификация, но това е прецедент – да ти разрешава Министъра и Здравната каса поголям лимит и тука да ти дърпат ръчна спирачка. Разбираемо 2017 г. било така, ами 2018-та –
къде са тези 240-250 хиляди лева на месец? Изкарват ли си ги – изкарват, трябва ли ние
допълнително от тук нататък да продължаваме да наливаме в болницата за издръжка и да
плащаме и да посрещаме и над лимитните, които болницата отчита, защото е грехота както
чувате и разбирате да връщаме пациенти, които са в спешно състояние.
Това е, срещу Попово се действа преднамерено. И аз моля от ГЕРБ, много Ви моля,
оправете се с Областния управител, не вървете срещу здравеопазването в Попово и
помогнете. Защото, прав е Управителя – Министъра разрешава, Премиера разрешава- друго
се получава на територията на Община Попово. Хайде, тука няма никаква политика, тука има
интерес, тука има загриженост за гражданите, за болните, за пациентите в Попово.
Помогнете, моля Ви, аз вече се изчерпах. Какво да направя? Какво да направя срещу
Емил Стоянов. Аз знам какво да направя, но защо? И не му е сега времето. Това е
тенденциозно отношение към Попово. Ама само това ли е? Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Джамбазов, заповядайте.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми г-н Яков, аз имам един въпрос към Вас, във връзка с това, което казахте
само не можах да разбера колко бяха леглата, които са Ви казали да закриете?
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Не ми казват да закрия легла, не ми дават увеличение на леглата, които си искам
според Наредбата и според правилото. Значи към 31.01.2018 г. каквито са били тогава
залегнали леглата, ние тогава не знаехме как ще работим – имахме 65 легла. Понеже сме
имали 75 изпълнение процента средно за 6-те отделения излъгаха най-нагло Кмета, дайте
сега да им ги намалим, защото аз отказах намаляването, да им ги направим на 47. Така,
подписахме нещо и взеха да ни извиват ръцете, защото когато са по-малко леглата, обема ни
е по-малък. Аз нямам къде да сложа повече хора, то това е проблема. Сега от тази година се
усетиха, защото тази санкция за намаляване на леглата не е на министерството или на РЗИ,
тя е на Касата и то на местната каса. Какво значи аз дали има 50 % изпълнение или 90, ами
колкото са болните толкова, какво да правим. Сега разрешиха 65 легла, абе човече аз съм
написал на 01 януари, пратил съм на Министерството чрез РЗИ, че искам завишение на
леглата – примерно на вътрешно – с две легла, на онези – три, пет и т. н., искам толкова
легла. И те би трябвало без санкция да са ми одобрени леглата. На мен ми казаха така, каза
Емил Стоянов и няма да ти дам повече от 65 легла. 245 000 лева издействахме за последното
тримесечие, зарадвахме се, че ще ги изпълним като обем, януари месец – 220 000. Ако искате

точни цифри мога навънка да ангажирам това, нося ги колко са. До септември, октомври
месец, до ноември щели да бъдат 221 хиляди, че аз до тогава ще натрупам 200 хиляди. Аз Ви
казвам към 26-ти февруари и казват, че сега примерно грипната епидемия няма да ми я
признаят. Колкото е лимита, толкова ще ти платим. Но грипната епидемия е черезвичайно
положение. В момента при Колева във Вътрешно отделение и в Детско отделение е фул, Ви
казвам двойно повече хора има. Как така няма да ми платят нещо, което е черезвичайно. Че
то потоп като стане все изплаща държавата за нещо, но това вече е отделен спор, ще си го
споря. Затова искам молбата ми да ми се завишат леглата спрямо моя правилник, не искам
хиляда легла, искам 88 легла.
Между другото да Ви кажа – Община Попово, Община Опака са с около 5 000 човека
повече от Община Омуртаг и Община Антоново, нямам нищо против тях – 124 легла имат.
Ние имаме до сега разрешени – 65. Онези са с 4-5000 човека по-малко. Значи, години наред,
не знам кой лобира и как лобира за Общината, не казвам че техните са много, просто нашите
са малко. 124 легла имат към днешна дата МБАЛ Омуртаг.
Никола Джамбазов – общински съветник
Тогава става дума за 23 легла.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Точно за 23 легла. Да.
Никола Джамбазов – общински съветник
А някаква яснота имате ли къде ще бъдат разпределени?
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Имаме разбира се. В Попово и в Търговище, навсякъде сме поискали по 1,2,3,5 легла.
Вижте какво – разрешиха 5 легла на Хирургията, понеже са скъпи пътеките, петте легла
изпълняват страшно голям обем, имаме примерно 100 човека, които са дошли. С пет легла,
не става. Затова поискахме 10 легла, реорганизирахме по едно легло изписано да го
прехвърли оттатък, за да не скочи над 100 % използваемост на леглата. Разбирате ли. Шест
месеца по три са 180 дни фактически, ако са 5 легла ние не можем да ги покрием тези легла и
за това искаме повечко легла, за да не се излагам като отида, те ме питат да не лежат по
двама бе при Вас. Ето сега, ще лежат по двама в Детско и във Вътрешно. И затова искам
завишение. И това е по молба на лекарите, които си знаят възможностите и знаят какво
трябва да приемат, аз не съм го решил сам. Та, имам чувството нали Ви казвам, че някой
нарочно изкуствено ни спъва.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Благодаря г-н Яков. Г-н Петров, заповядайте и след това да се ориентираме
към приключване.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз подкрепям Кмета и мисля, че тука нещата въобще не трябва да се политизират. В
крайна сметка ние дали сме БСП, ГЕРБ, АТАКА или не знам какви нас са ни избрали хората
от града и от областта. Ние трябва да сме единни и да покажем сила и ще видим как може да
се направи това нещо, мисля, че трябва да го обсъдим заедно да постигнем туй което е найдобре за хората в Попово и Общината. Сега да не приказваме повече, мисля, че ще трябва да
се срещнем и с г-н Яков и ако трябва Областния ще поканим, на Здравната каса, абе трябва
да се изяснят нещата и не трябва да продължава така по никакъв начин.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Петров, аз оценявам това, което Вие казвате и мисля, че тук не трябва
да има никакво политизиране и в тази връзка правя едно предложение. Съвместно, ОбС
представители, може би председателите на групи съветници, общинска администрация,
заедно с болницата да изготвим една Декларация, така както предложи г-н Яков, което не
отменя въобще идеята да се срещнем и да говорим очи в очи, нали какви са възможностите
да решим този проблем, но задължително да подготвим една декларация, която на
следващото заседание на ОбС на мартенската сесия да бъде предложена на Вашето
внимание, да я обсъдим и да я гласуваме, като тази Декларация бъде адресирана до МЗ, до

Министър председателя, до НС, до всякъде, до където е възможно, до Здравна каса също
задължително, за да можем ние наистина този проблем да го решим. Знаете, че няма как да
бъде планувано или няма как да бъде редуцирано болните. Те си боледуват, и ако нямаме
възможност да ги лекуваме при условие, че всъщност имаме възможности, а нямаме
юридическо право, това е не знам, престъпление, наистина е може би престъпление за хората
и за гражданите на общината. Така, че в тази връзка г-н Яков, какво допълнение ли –
заповядайте.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Само едно предложение. Понеже са спешни сроковете, молбата ми е, ако ще правите
такава Декларация да я направим по много спешен порядък, ако трябва днес примерно да се
съберат представителите на общинската сесия с представители на Общината, да седнем и да
напишем, защото аз онзи ден бях задължен да подпиша, аз искам увеличение, но няма да ни
платят заплатите, ето в момента аз още не са дошли и понеже договора го подписа Омуртаг
без да мисли, ако трябва днеска, утре, ако трябва да седнем и да се приеме.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Това е спекулация, ако не подпишеш договора, те са длъжни да ти преведат
парите…..този документ …. Министъра….., хайде да го видим, че няма да преведе парите.
Договора няма да подписваш с такъв лимит. Някой те шантажира, това е истината.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Щом нямаш договор…. Не знам, аз Ви казвам …….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не знам, колеги как да процедираме, да упълномощим ли примерно председателски
съвет, група съветници от името на ОбС да подпише такава Декларация, за да може наистина
в някакъв спешен порядък това нещо да се случи. Имате ли готовност това нещо да го
направим?
Николай Черкезов – общински съветник
………………………..общинският съветник не говори на микрофон
Румен Кьосев – общински съветник
………………..общинският съветник не говори на микрофон
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма да имаме готовност за един час да я напишем г-н Кьосев. Трябва да е обмислена.
Румен Кьосев – общински съветник
………………..общинският съветник не говори на микрофон
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кьосев, заповядайте, Вие сте юридически най-грамотен, кажете ни как да постъпим
………………………………………………………………………………………………………….
Получи се свободен дебат без даване на думата и без говорене на микрофон.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Радияна Георгиева – общински съветник
Г-н Председател, аз моля да отново да се обмисли, това – утре, защото много от
колегите, аз съм сигурна, че няма да дойдат, аз съм един от тях, всеки си е направил някакъв
разчет на седмицата и не мисля, че утре ще се събере и 50 % от състава, Обмислете го добре.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
………………………………………………………………………………………………………….
Провежда се свободен дебат, без даване на думата и без говорене на микрофон.
Радияна Георгиева – общински съветник
Г-н Председател, понеже не ми давате думата, аз ще си я взема. Колеги, аз мисля, че
не са нужни 30 човека за писане на тази Декларация и ни най-малко 30 са компетентни по
този въпрос. Смятам, че е добре с г-н Яков, д-р Веселинов, председателите на групи
съветници, който не може да присъства, съответно представител на всяка партия, юристи
евентуално, да седнат 10 човека, 8, колкото се съберат, да подготвят въпросната Декларация,

все от нас да мине през общинска администрация в удобно за него време до вторник и да я
подпише, ако е съгласен с нейното съдържание съответно, не вярвам да се напишат
незаконни неща в нея.
Румен Кьосев – общински съветник
Нали трябва да има гласуване, да има протокол – приема Декларация със следния
текст …
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кьосев, аз до колкото разбирам се оформят две предложения, ако мога така да ги
обобщя. Първото предложение е да направим една извънредна сесия евентуално в сряда
другата седмица, за да можем на нея да приемем тази Декларация. Ще пуснем, не знам дали
имаме юридическо право да сряда да я насрочим, това ще го проверим.
Така, това е единия вариант, другият вариант, който е възможно в момента да
делегираме права, ОбС делегира права на или на Председателски съвет или на
председателите на групи от името на всички да подпише тази Декларация като отдолу
подписите ще бъдат примерно само на председателския съвет или на председателите на
групи съветници, което ще бъде ние делегираме права на тях, те да подпишат декларацията,
което мисля, че всъщност не е юридически издържано. Мислите ли г-н Кьосев, какво смятате
по този въпрос?
Румен Кьосев – общински съветник
Правете каквото искате.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ние чакаме Вашето предложение, не да правим каквото искаме.
Румен Кьосев – общински съветник
………………..общинският съветник не говори на микрофон………………………..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, в такъв случай, ако имаме юридически права в сряда насрочваме извънредна
сесия на ОбС в тази връзка. ОК, добре,
Драгомир Петров – общински съветник
…………………..общинският съветник не говори на микрофон
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В такъв случай в сряда в 9 часа насрочваме допълнително извънредно заседание на
ОбС, ако е възможно юридически насрочвам. Решаваме го за сега. Да го гласуваме ли това?
Който е съгласен, моля да гласува, гласуваме насрочване на допълнително заседание
извънредно в сряда в 9.00 часа.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Председателю, д-р Веселинов, много правилно каза и усети нотката, аз не виждам
какво толкова е спешното, кое е толкова спешното в момента, след като Управителя на
болницата дойде тука, както винаги да иска нашата помощ, както винаги до сега струва ни
едни 3 милиона до сега този Управител. И какво е спешното.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами, Вие чухте, аз не искам да се преповтарям, но всички
Димитър Димитров – общински съветник
Според мен Кмета на Общината би трябвало да се срещне било със ЗК ли, с Министър
ли, с кого, какво, що..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, явно само Вие, всички други са на мнение, че нещата са спешни, явно
само Вие не виждате спешно. Аз разбирам ..
Колеги, закривам четиридесетото заседание на ОбС Попово.
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