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ПРОТОКОЛ    № 41 
 

  
 
 
Днес, 13.03.2019 г. /сряда/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   Попово се 

проведе 41-во извънредно заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добър ден на всички. Готови ли сме да започнем работа? Моля за проверка на 
кворума. Уважаеми колеги, на заседанието присъстват 24 съветника. Имаме кворум. ОбС 
може да взема решения, затова позволете ми да открия четиридесет и първо извънредно 
заседание на ОбС Попово. Да представя първо гостите. На заседанието присъстват кмета на 
Общината д-р Веселинов, областния управител на Област Търговище г-н Стайков, г-н Емил 
Стоянов - директор на РЗОК Търговище, г-н Ивайло Илиев – зам. директор на РЗОК 
Търговище и г-н НиколайТасков – началник сектор „Болнична помощ“. Също при нас е 
управителя на „МБАЛ – Попово“ г-н Йовчо Яков.  
 Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинските 
съветници г-н Харизанов и Дончо Дончев.   
 Във връзка с решението на предходната сесия имаме една единствена точка в дневния 
ред на днешното заседание и тя е: 
 
1. Приемане на Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред 
„МБАЛ- Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК-Търговище. 
 
 Тъй като трябва да гласуваме Дневния ред, моля да потвърдим това наше решение от 
предходното заседание с гласуване на Дневния ред – една единствена точка, както я 
прочетох. Който е съгласен, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     24 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 
Дневния ред се приема. 

 
 
Преминаваме към работа по първа точка. 



 

 
 

Приемане на Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред 
„МБАЛ- Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК-Търговище. 

Тъй като нямаме становища на комисии, позволете ми да зачета проекта за 
декларация, който е в докладната, след което ще имаме възможност да я обсъдим в 
подробности. Проекта за Декларация на днешното заседание има следния вид: 

Относно: Проблемите пред „МБАЛ- Попово“ ЕООД и действията на Директора 
на РЗОК-Търговище. 

Уважаеми господин Премиер, 
С удовлетворение следим действията на оглавяваното от Вас правителство, насочени 

към стабилизиране на общинските болници като базов елемент на здравеопазването в 
България. Оптимизъм предизвика и личната Ви ангажираност с осигуряването на 30 милиона 
лева допълнително финансиране за извършваните от тях дейности. 

На този фон недоумение и тревога будят у нас действията на Директора на 
Регионалната  здравно-осигурителна каса в Търговище-г-н Емил Стоянов, които на практика 
торпилират и поставят под съмнение Вашите и на кабинета Ви усилия. Още по-тревожното в 
случая е, че става въпрос за откровено несправедливо отношение, наказващо десетки хиляди 
хора, живеещи в общините, обслужвани от МБАЛ-Попово. Основание за нашите твърдения 
дават и резултатите от извършените само от органите на РЗОК над 50 проверки за 
последните 12 месеца. С проверките от НЗОК и инспектората към Министерството на 
здравеопазването общият брой надхвърля 62, което прави болницата в Попово най-
проверяваното лечебно заведение в страната. За чест на лекарския и мениджърския екип, 
трябва с гордост да заявим, че при нито една от тези съвсем неблагоразположени проверки 
не е установен нито един случай на нарушение на финансовата дисциплина и установените 
стандарти за медицински дейности.  

Положителните резултати, съчетани със значително увеличения капацитет и качество 
на медицинските услуги, дадоха основание, уважаеми господин Борисов, министър Ананиев 
да разреши завишаване на лимитите за последното тримесечие на 2018 година с повече от 45 
хиляди лева средно месечно, като с негова препоръка бе постигната и договорка с 
ръководството на НЗОК тези цифри да станат основа за финансирането на медицинските 
дейности през 2019 година, като бе предвидено средномесечният лимит да достигне 250 
хиляди лева. 

В тази връзка и на основание правомощията, дадени на болничните ръководства с 
Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и 
вътрешният ред на болничните заведения, МБАЛ-Попово предвиди увеличаване на 
отпусканите и до този момент 65 болнични легла. Предвид реално извършваните дейности, 
договорените с министър Ананиев месечни лимити и нуждите на хората от региона бе 
планирано болничните легла да достигнат 88 броя , като новите 23 легла бъдат разпределени 
пропорционално между съществуващите болнични отделения.  

Тази информация своевременно бе изпратена до ръководството на РЗОК и огромно бе 
разочарованието ни, когато вместо да изпълни изискванията на Наредба 49, г-н Стоянов 
отново засипа с проверки Общинската ни болница, като само за месец януари те са 12 на 
брой, в което по принцип няма нищо лошо, но успоредно с това бе отново съкратен лимитът 
за медицински дейности, което лишава за 2019 година здравното заведение от постъпления в 
размер на 30 хиляди лева месечно. Получено бе и ултимативно предложение от г-н Стоянов 
за нов Рамков договор за 2019 г., в който се отказва законното увеличение на болничните 
легла от 65 на 88 броя. Тук съвсем съзнателно не се спираме на десетките конкретни 
фрапиращи случаи, при които е отказвано изплащане на извършени медицински услуги. Не 
говорим и за системното неизплащане на т.н. над лимитни дейности. Обръщаме вниманието 
Ви единствено на проблем, чието разрешаване би осигурило спокойна работа на създадените 
с много усилия медицински екипи и би гарантирало достатъчно и достъпно здравеопазване 
на хората през цялата 2019 година. 

Уважаеми господин Министър - председател, 



 

 
 

Считаме, че тези действия на регионалния ръководител на Здравната каса в никакъв 
случай не кореспондират с  усилията, които полага Вашето правителство за повишаване 
качеството на живот на хората в страната ни. Недопустимо е личните амбиции и чувство за 
всевластие на един държавен чиновник да се превръщат в мотив при определяне здравната 
политика на едно доказано работоспособно и стриктно спазващо законите на страната ни 
лечебно заведение, даряващо здраве и живот на десетки хиляди граждани на Република 
България.  

Всичко това дава основание на нас – Общинските съветници от Община Попово, 
независимо от своята партийна принадлежност и политически пристрастия, обединени 
всички заедно, да се обърнем към Вас, уважаеми господин Борисов, с нашата декларация, 
като се надяваме на личната Ви подкрепа за решаването на този, макар и местен, но важен 
въпрос, свързан с увеличение на болничните легла на 88 броя и осигуряване на месечен 
лимит в размер на 250 хиляди лева, за да могат хората от региона да получат полагащия им 
се достъп до качествени и навременни  медицински грижи.  

 
Това, уважаеми колеги е проекта за Декларация, който е предложен на днешната 

сесия. От тук нататък всички Вие имате думата за предложения, корекции, коментари на така 
направената декларация. Заповядайте, имате думата. Заповядайте г-н Стоянов. 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 
 Добър ден на всички. Уважаеми г-н Кмет, уважаеми съветници на община Попово, 
 Тук съм поради две причини. Декларацията е наистина с много силни думи, за 
съжаление, обаче неверни. От месеци насам до мен достига информация, че на заседание на 
ОбС, когато се коментира състоянието на МБАЛ Попово, се изнасят факти и данни, които не 
само са неверни, а са и оклеветяващи една институция и лично нейния директор. Докато аз 
съм директор на тая институция няма да позволя на никой да говори лъжи по отношение на 
Касата, на взаимоотношенията си с нея и още повече да прави коментари за дейността на 
нейния директор без да го познава. Ще прочета пред Вас Обръщението, което съм подготвил 
и ще Ви го оставя като официален документ, защото аз нося отговорност за думите, които 
казвам. Той е официално изведен и подписан от мен. Държа да го заведете във Вашето 
деловодство. Държа обаче, всеки един, който говори по отношение на Касата и на 
взаимоотношенията на болницата с касата също да носи своята отговорност. Защото много е 
лесно да се коментират проблеми от хора, които не са запознати в детайли с тях. И много 
лесно е да им се втълпяват решения и мнения, когато те не могат да изградят своите мнения 
на база на фактите. Всеки един човек има своя истина за нещата, но фактите са неоспорими. 
За това съм тук, за да Ви представя фактите. Решенията, мненията и тълкованията оставям на 
Вас. Защо пред Вас е поставена и е представена тази информация в този вид искам сами да 
си направите изводи. Аз не съм политик и политически речи няма да държа. Аз съм 
професионалист. Ще Ви отговоря като представител на една национална институция на 
местно ниво, която носи отговорност за финансирането на цялото здравеопазване в Областта 
и никога не съм си позволявал да имам специално отношение към когото и да било, още 
повече към болниците. В подкрепя на това ще Ви кажа, практиката когато аз ръководя РЗОК 
за взаимодействие с болниците е основана на няколко основни принципа – 
законосъобразност, откритост и прозрачност. Когато поканих г-н Кмета на среща с мен в 
касата му показах точно това. На таблото беше изписана цялата информация по финансиране 
на всички болници. Когато аз каня директорите на болници ги питам предварително – 
желаете ли или имате нещо против да представя информацията пред всички? Защото става 
все пак за Търговски дружества, въпрос и става въпрос за финансова информация. Давайки 
своето желание, аз представям пред всички цялата информация, как е направен бюджета, как 
се прави регулацията, кой с какви стойности тръгва, как ще бъдат променени. Тога го видя и 
г-н Кмета, когато го поканих при мен. Няма и частичка от нашата дейност, особено по 
отношение на болнична помощ, която да ме притеснява. И тук трябва да Ви кажа, че 
Търговищката каса е една от малкото в страната, която работи в такъв режим на прозрачност 



 

 
 

с болниците. За мен тайна по отношение на болниците няма. Няма, защото ние работим с 
обществен ресурс, Касата не е еднолично дружество, тя не е търговско дружество  ние 
харчим парите на осигурените и начина по който ги харчим трябва да бъде известен на 
всички заинтересовани, затова съм и при Вас. Първо ще Ви прочета обръщението, след това 
ще Ви направя една кратка ретроспекция за три годишен период назад 2017, 2018, 2019 по 
основни показатели на нашето взаимоотношение с болниците, за да формирате Вашето 
мнение по фактите, а какво решение ще вземете, това е Ваша работа. Аз не Ви призовавам 
нито да не приемете декларацията, нито да я приемете. Решението и отговорността е Ваша. 
Но, искам да приемете каквото и да е било решение на базата на добра информираност. Не 
знам да ли някой от Вас спомня ли си преди години аз обикалях всички общини в страната, 
идвал съм и тук при Вас. И то точно по медицинското обслужване по региони. Правихме 
среща с всички Кметове по общини. И това беше една страхотна практика и която за пореден 
път доказва, че РЗОК Търговище не работи както и се струва, или както и се иска. Ние 
работим в рамките на закона, на разписаните правила. Това, че на някой не му харесва и има 
други намерения не е наш проблем.  

Позволете ми да Ви прочета и обръщението. Позволявам си да го прочета наистина и 
защото ще бъде входирано при Вас като официален документ: 

Уважаеми общински съветници, господин Кмет, 
Благодаря Ви за възможността да представя фактическото състояние, договорено с 

МЕБЛ – Попово ЕООД за 2019 г. и параметрите на изпълнението на договорите през 
последните три години. 

Запознат съм с Проекта на декларация, който сте подготвили и съм учуден на грубият 
опит да се манипулира Вашето мнение с неверни твърдения. 

Няма да позволя никой да злепоставя и уронва престижа на институцията, която 
представлявам с подобни неверни, оклеветяващи и манипулативни твърдения. 

1. През трите последни години общият брой на проверките назначени от РЗОК 
Търговище е 32, а не над 50 само за последните 12 месеца, както се твърди в 
декларацията. 

2. Невярно е твърдението, че не са открити нарушения при проверките. Факта на 
наложените санкции през годините и възстановените суми, достатъчно 
красноречиво показва има ли или не нарушения.  

3. Твърди се за „откровено, несправедливо отношение“. Моето разбиране за 
справедливо отношение, с който и да е договорен партньор се основава на 
стриктно спазване на закона, договореностите и ползване на всички възможности 
на закона и правилата да се гарантира адекватно финансиране на всички ЛЗБП. 

4. Невярно и обидно към Министъра и ръководството на НЗОК е твърдението, че е 
договорено, каквото и да било. Нито министърът, нито ръководството на НЗОК 
имат подобна компетентност и практика. 

5. Невярно е и твърдението, че броят на предложените за увеличение болнични легла 
е разпределен пропорционално между съществуващите отделения.  

Към днешна дата: 
- При относителен дял – 29.23 % на леглата в ТО от общия брой в лечебното 

заведение се предлага увеличение, което представлява 13% от новото 
предложение; 

- При относителен дял – 15.4 % на леглата в ХО от общия брой в лечебното 
заведение се предлага увеличение, което съставлява 39.1% от новото предложение; 

6. Невярно е твърдението, че през м. януари съм назначил 12 проверки на МБАЛ –
Попово ЕООД. Общият брой на проверките на всички болници в областта от 
началото на годината е 9. „МБАЛ – Попово“ ЕООД е проверена два, а не 12 пъти.  

7. По отношение определянето на броят на леглата, с които ДЗБП ще изпълнява 
договора през 2019 г., РЗОК – Търговище е спазила изискванията на НРД, и 
договора за изменение и допълнение към него, като в типовото допълнително 



 

 
 

споразумение към индивидуалния договор, съгласувано с председателя на УС на 
БЛС, са отразени общия брой легла определени в ПУД на болницата към 
31.01.2018 г. и е взето под внимание вътрешното преразпределение на легла между 
отделенията, предложено от Управителя на лечебното заведение. В подкрепя на 
законосъобразността на тези действия на РЗОК Търговище е т. 4 от съвместното 
Указание № РД-18-11 от 11.03.2019 г. между НЗОК и БЛС. 

8. Дейностите в РЗОК Търговище, свързани с договаряне, бюджет, контрол, 
регулация, заплащане и санкциониране се извършват от работни групи, комисии и 
отделни направления в структурата на касата, а не от нейния директор. Що се 
отнася до цитирани „лични амбиции и всевластие на директора“ ги приемам за 
верни по отношение на спазването на закона, правилата, НРД, решенията на НС и 
актовете на Управителя на НЗОК и най-вече за това, че не допускам никой да ми 
въздейства да ги нарушавам. 
 

Уважаеми общински съветници, господин Кмет, призовавам Ви да вземете решение, 
което да бъде отговорно, базиращо се на фактите, а не на свободни интерпретации. 

РЗОК Търговище винаги е работила, работи и ще продължи да го прави при 
максимална прозрачност, законосъобразност и диалогичност с всички болници. 

Независимо от Вашето решение ние оставаме договорни партньори с уважение към 
лечебното заведение и с осъзнатата отговорност, която носим за финансирането на 
здравеопазването в цялата област, при спазване на правилата от всички.  

Благодаря Ви за вниманието! 
 
Искам само да ми позволите още 5-6 минутки да Ви разкажа това, което обещах в 

началото – една ретроспекция за три годишен период за взаимодействието с МБАЛ Попово в 
рамките на сключените договори. По основни показатели: брой легла, с които е работило 
лечебното заведение – 2017, 2018, 2019. 65 – 2017, 47 – 2018, 65 – 2019. Договорени 
клинични пътеки – 2017 – 69, 2018 – 65, 2019 – 65. Стойности утвърдени и заплатени – през 
2017 г. от средата на годината започнаха да работят новите структури на МБАЛ Попово в 
Търговище. За цялата година МБАЛ Попово има утвърден 1 514 862 лева, през 2018 г. 
утвърдената стойност става 2 467 946 лева, през 2019 2 675 766 лева. За какво орязване на 
бюджет става дума или така наречените лимити?  

Допълнително преразпределени средства – има едни правила по чл. 4 от Закона за 
бюджета на НЗОК, които дават възможност на определен период РЗОК да направи анализ и 
ако лечебните заведения са формирали остатък, тоест, има неползвани пари, казано 
непрофесионално, тези средства директора на РЗОК да има възможност да преразпредели 
върху всички болници на базата на обективни критерии, мотивирано, не защото на мен така 
ми дошло на ума, или така ми се струва. Тези преразпределени средства сега ще видите, 
когато Ви предоставя информацията, коя болница е взела най-много и дали наистина МБАЛ 
Попово е лишена от нашето внимание или има някои негативни специални отношения. През 
2017 г. – допълнително разпределени средства за МБАЛ Попово са 5 500 лева, има още една 
сума, но тя не е толкова значима. Това са допълнително разпределени средства над 
бюджета.През първо тримесечие на 2018 г. РЗОК е предложила да бъдат преразпределени 
16 300 лева за всички болници. От тях 15 300 лева са били за МБАЛ Попово. Това колко 
процента е, мисля, че е над 90. Друг е въпроса, че Надзорния съвет по това наше 
предложение не е взел решение, но аз искам да покажа какво прави Касата, дали прави 
всичко възможно да осигури финансиране на болниците или прави каквото и се струва, че на 
нея, че е правилно. За периода август – октомври са предложени за преразпределение 77 300 
лева. От тях 32 600 лева или 42% от цялата сума е за МБАЛ Попово. Ама МБАЛ Попово не е 
половината здравеопазване в Търговище. Има още три болници. Вижте какъв дял съм 
предложил аз за МБАЛ Попово. Кореспондира ли с това, което се говори в Декларацията? За 
декември 2018 г., за ноември, извинявайте, за ноември – 79 000 лева са предложени за 



 

 
 

преразпределение. От тях 29 000 са за МБАЛ Попово, или 37 %. За декември предложени за 
преразпределение 120 000 лева, от тях 42 000 лева или 35 % са за МБАЛ Попово. Или за 
цялата 2018 г. от предложени 276 300 лева – 103 600 лева са за МБАЛ Попово или 37% от 
това, което аз съм предложил да се преразпредели. Директора не е длъжен да го прави. 
Такова задължение нямам. Това е възможност. Но аз винаги имам убеждението, че лечебните 
заведения на територията на област Търговище трябва да работят, защото те не работят за 
някой друг, а работят за нашето население. И аз затова съм назначен за директор, за да 
осигуря финансиране на тези болници, за да могат хората да получат съответната 
медицинска помощ. Това е моето разбиране и на моя екип и за това тук съм с хората, които 
отговаряме за работата с болниците – г-н Илиев, който се занимава с бюджетирането и г-н 
Тасков, който се занимава с договаряне и контрол и анализиране на болничната помощ.  

Неусвоени средства – ние залагаме в договорите определени средства в годишен и в 
месечен план. В годишен план през 2017 г. МБАЛ Попово има неусвоени 170 000 лева – по 
какви причини, не коментирам. В същия момент обаче има над лимитна дейност 18 400 лева. 
Изглежда доста парадоксално. Уж има 170 хиляди пък не са им стигнали 18 400. Как стават 
тези неща? Значи случва се по следния начин – парите са разпределени по месечно и ако 
ръководството на болницата не регулира приема и изписването на пациенти в даден месец 
може да надвиши стойностите. И тези стойности касата не ги заплаща. А в друг месец – имат 
остатък, което означава, че една голяма част от решението на проблема е в ръководството на 
болницата, което трябва да регулира тези неща. И когато аз говоря пред директорите на 
болници винаги споменавам това, когато виждате че идва края на месеца и средствата ще 
надвишат договореното направете така, ако е възможно от медицинска гледна точка болните 
да бъдат изписани в началото на следващия месец и да влязат в бюджета за следващия месец.  

През 2018 неусвоени средства в рамките на 26 600 лева и стойности над утвърдените 
69 800 лева. През 2019 г. имаме 7 000 лева до тук дейности, които са над договорените.  

Относителния дял на МБАЛ Попово от общия бюджет на болниците в област 
Търговище – 2017 – относителния дял е бил 10.05 %, 2018 се качва на 14.38, 2019 още 
веднъж се качва на 14.60%. Това какво говори? За неглижиране на болницата ли или за 
някакъв ръст, макар и не чак толкова голям, но на базата на другите болници аз ще Ви кажа, 
че увеличението в МБАЛ Попово беше най-голямо – 8.4%. Спрямо 2018 най-голямо 
увеличение имаше за МБАЛ Попово.  

Брой на проверки – през 2017 от 55 общо проверки направени на всички болници 15 са 
били на МБАЛ Попово, или 13.5 %. За 2018 – от 111 проверки на болниците – 15 са на МБАЛ 
Попово, или 27 %. За 2019 – от 9 направени проверки, 2 са на МБАЛ Попово. Или за трите 
години ……… Наложените санкции за 2017 от 25 530 лева наложени санкции на всички 
болници, 4 600 лева са на МБАЛ Попово, или това е 18 % от размера на наложените санкции. 
За 2018 г. от 5800 лева, 400 лева са на МБАЛ Попово, което е 6.8%. За 2019 имаме наложени 
5250 лева санкции за болниците, а за МБАЛ Попово все още нямаме наложена санкция.  

Суми за възстановяване – през  2017 г. от 17 270 лева – 4 686 лева са били възстановени 
от МБАЛ Попово, което е 27% от общата сума. За 2018 г. и 2019 няма възстановени суми от 
МБАЛ Попово.  

Прием от други райони – това са прием на пациенти извън област Търговище или така 
наречените външни пациенти. През 2017 г. в МБАЛ Попово от хоспитализирани 3063 лица – 
273 или 9 % са били пациенти от райони на други здравно осигурителни каси. През 2018 г. от 
3 800 … или 14 % са били хоспитализирани от други региони, тоест има нарастване на 
външните пациенти. През 2019 г. или за двата месеца, които изтекоха от хоспитализирани 
722 – 103 са от други райони или 14.3 % . Тенденцията на лекуване на пациенти извън област 
Търговище е видна, нараства.  

Използваемостта на леглата в годишен план – през 2017 г за цялото лечебно заведение 
МБАЛ Попово използваемостта е била 61 % или 223 дни в дни. През 2018 – 99.2 % или 362 
дни. Може да Ви прави впечатление голямата разлика, но това е така защото през 2018 г. 
Договора беше сключен на брой легла, отразяващи 100 % дейността за предходната година. 



 

 
 

Затова тук използваемостта е толкова голяма и това е нормално. През 2019 г. за двата месеца 
имаме 86.3%. На тази тема за използваемостта съм разпоредил и до края на седмицата ще 
имам подробна справка за използваемостта на леглата и за лечението на външни пациенти 
във всички болници на област Търговище. Ако желаете можете да получите каквато искате 
информация от РЗОК Търговище във връзка с договорните отношения с МБАЛ Попово. 
Няма никакъв проблем, стига да имате желание да решите да подпомогнем някакво Ваше 
решение или някакво виждане. Благодаря Ви за вниманието. Готов съм да отговоря на 
въпросите свързани със взаимодействието с МБАЛ Попово. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Стоянов. Засипахте ни с цифри. Надявам се, че всеки един от нас успя 
да осъзнае какво точно говорихме, защото това са наистина някакви дълбини на същността 
на нашето здравеопазване, които не знам дали успяваме така добре да асимилираме и да 
отчетем. Колеги, имате думата за въпроси или може би г-н Яков, защото се получи доста 
голямо разминаване между това, което той ни съобщи и това, което съобщава г-н Стоянов по 
отношение на цифрите. Г-н Яков, заповядайте. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ Попово ЕООД 
 На миналата сесия Ви казах, че ни проверяват, казах че искам да ни проверяват. 
Между другото аз съм доволен от проверките, защото ни научиха да пишем, защото 
грешките обикновено се получават не от лекуване, а от писането накрая. И Ви казах, 
проверявайте ни, помагайте. И идеята ми беше тази от 65 легла да ги направим 88, като тук 
на някои от колегите Ви дадох по колко легла съответно след консултация с всеки завеждащ 
отделения какви легла иска, за да не бъдем в нарушение с тази Наредба 49, която г-н Стоянов 
и неговите колеги много добре знаят. Сега относно проверките, имам 19 заповеди за 2018 г, 
от които 17 са от РЗОК и НЗОК, ако това смятаме за проверка е едно, но ако смятаме 
протоколите, че днеска са дошли и след пет дена пак са дошли, протоколите са 56. Мога да 
се обадя сега горе, всички протоколи се пазят и да дойде Личния състав да ги донесе. Не ги 
споря, нямам нищо против проверките, дори напротив – благодаря на Касата, че по този 
начин се стегнахме, вземахме да подписваме, така ли е д-р Колева? Вземахме да си пишем до 
края каквото трябва да пишем в документацията и затова сме и по- изрядни. За това, аз 
смятам протоколите и затова проверките са 56, а не 62. Ние имаме и други проверки, затова 
стават 62, но те не касаят Касата.  
 Сега относно големите цифри, които Ви каза г-н Стоянов, в милиони ги казва, то 
излиза месечно, примерно, че за 2017 след юни месец след като влизат новите три отделения 
към нас ориентировъчно от 198 – 200 хиляди лева става месечния лимит на болницата. За 
2018 г. се запази почти същия лимит, като последното тримесечие, благодарение на натиск 
от ГЕРБ, от г-н Веселинов, а може би и от Ваше преразпределение средно лимита стана от 
240-245 хиляди, което нас страшно така добре го почувствахме и мислехме, че така ще бъде 
и за напред и няма да имаме проблеми, защото новите отделения и дейността, която 
извършваме и населението, което обслужваме действително 240-250 хиляди лева са 
достатъчен лимит да не правим над лимитни дейности. Тоест, дейности, които не ни се 
заплащат. Така, че да оставим два милиона и шестотин, 221 хиляди в момента ни се дава на 
месец до края на годината 2019. Нашата цел и нашата молба беше да поискам Декларация ли, 
какво ли да помолим Правителство ли, Каса ли, който може да помага и да лобира да ги 
направим 245 – 250 хиляди лева. За това нещо Емил Стоянов няма отношение, ако му дадат 
отгоре повече пари, той ще ни ги дава, няма да ги остави в къщи разбира се.  

И леглата според Наредба 49 никой, значи навсякъде записахме, че ще работим с 
леглата, които са в Правилника за вътрешния ред и устройство на болницата. Защо ги 
оставяме 65 към 31 януари 2018 година? Защо не ги правим 88 както сме ги поискали като 
здравно заведение. И за това поисках Декларация. Аз не казах, че ги намалява Емил Стоянов, 
но предполагам, че ако беше казал – абе ето те всеки месец правят, ето аз ги диктувах за 2018 
година имаме 70 000 лева надлимитни, чудихме се как да прехвърлим едно легло от едно 
отделение в друго с вътрешна заповед само и само да бъдат на 100 %, а не на 120, защото ни 



 

 
 

се смяха в Областна администрация г-н Стайков – Вие вика по двама човека ли лежат на 
легло? А то не е така. Отделението ОАРИЛ примерно с 6 легла не отчита никаква пътека. Не 
отчита и затова искахме повече легла. Ето сега примерно има 19 легла във Вътрешно 
отделение, ако има 20-ти човек ние не можем да го приемем, или ако го приемем системата 
изхвърля отчета на цялата болница не само на отделението. И до днес не мога да оправя с 
тези 3-4 деца, които бяха в повече, защото грипната епидемия свърши от РЗИ, но при нас 
продължи, до оня ден имаше навалица от по 18-20 деца и се чудехме какво да ги правим. 
Обадих се на г-н Веселинов, той вика приемай ги пък ще видим после как ще ги плащаме. Та, 
това е в момента, което ще Ви кажа, ако искате нещо после. 

Сега, що се отнася до външните пациенти- имаме страшно добри специалисти. Това се 
разчува, много хора искат да се лекуват при нас, а не на друго място. Ние не можем да ги 
върнем и не е необходимо да ги връщаме. Това е една добра реклама за нас, най- добрите 
анестезиолози, хирурзи, ортопеди работят в МБАЛ Попово, аз мисля, че това е една гордост 
за нас и не е лошо, че има и външни хора. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Яков. Някой желае ли да каже нещо друго? Г-н Стайков, заповядайте. 
Митко Стайков – областен Управител на област Търговище 
 Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 
уважаеми г-н Стоянов, тук съм в качеството си както като Областен Управител и 
представител на държавата, тъй като в Декларацията, която Вие искате и е предложена за 
приемане и в продължение на две години вече Вие основно и преди малко чух и директора 
на болницата как по натиск на ГЕРБ или на някой друг, винаги в продължение на две години 
на г-н Кмета и на ОбС Попово му е виновен или Правителството, или Премиера Борисов, или 
Областния Управител, или общинските съветници от ПП ГЕРБ, или кмета на ГЕРБ от 
Търговище. Само, че в момента искате да прехвърлите отговорността за управлението на 
МБАЛ Попово, защото МБАЛ Попово, уважаеми колеги, измести се темата на разговор, 
защото МБАЛ Попово има едно изнесено работно място, което е в Търговище и Вие не 
акцентирате върху това, колко са приходите и как се разпределят вътрешно приходите и 
какво остава за болничната или социалната дейност, защото нали знаете всички, че 
основната дейност на общинските болници е социалната. И 50% от тези приходи, г-н Яков 
каза да говорим не с милиони, ама ние трябва да си говорим за милиони и в тази Декларация 
има неистини и те чисто политически, отново чисто политическа Декларация. И ще говоря с 
факти, както говори и г-н Стоянов – по отношение на плащането и тенденциозност, 
уважаеми общински съветници, уважаеми жители на община Попово - 2017 1 635 хиляди 
лева, 2018 – 2 533 хиляди лева, като вече забележете тук се намества и изнесеното работно 
място в Търговище, с което МБАЛ Попово, аз не знам защо г-н Яков – директора, не го казва 
има сключен договор със СОЛИГЕНА 2017 ООД. И от тези 2 533 лева през 2018 г. уважаеми 
дами и господа, по справка от г-н Яков 1 123 хиляди, 1 245 хиляди, почти 53 % отиват за 
СОЛИГЕНА Търговище. Момент, да, и забележете още нещо – 121 000 отиват за наем на 
апаратура. За наем – МБАЛ Попово плаща наем на СОЛИГЕНА, макар че СОЛИГЕНА 
работи с лиценза на Поповската болница. Аз питам общинските съветници и Община Попово 
и Кмета какъв е плюса или каква е изгодата на жителите и гражданите на Попово, че 50 % от 
приходите се връщат в Търговище, така нареченото изнесено работно място и нямате един 
лев остатък в Поповската болница.  
 Втория ми въпрос – изнесено работно място Търговище СОЛИГЕНА – гражданите, 
които се лекуват или жителите на Попово и Опака, защото насоката е там са не повече от 30 
% , 70 % са външни, къде е социалната дейност? Имате трима хирурзи, които са в 
Поповската болница, защо не са назначени в хирургията в СОЛИГЕНА да работят? Колко г-
н Яков от парите от тези 2 милиона г-н Яков, които сте дали в справка на общинския 
съветник Драгомир Петров, но много интересно, че не сте приложили договорите, за да 
видим това ли е истинската сума, която отива в Поповската болница или не. Това е много 
интересно. И най-на последно място уважаеми общински съветници и граждани на Община 



 

 
 

Попово, болничната помощ в Република България не се плаща на брой легла, а се плаща на 
извършена дейност или респективно минали пациенти. И трябва да е ясно, че МБАЛ Попово, 
общинската болница  с местостоянка Попово има не повече от 70 % заетост, а изнесеното 
работно място в Търговище има до 98 % заетост. И Вие искате и имате претенции за нови 
легла за да ги преразпределите в търговищката болница, търговищкото изнесено място.  
 По отношение на държавата, чухте данните, че държавата няма отношение към 
Поповската болница, нито жителите на Попово, нито към Кмета на Попово, нито към 
Общината, напротив имате с 14 цяло и колко процента всяка година увеличение, а за 2019 
вече имате договорени 2 675 хиляди лева. От 2 500 на 2 675 хиляди. Къде е дискриминацията 
и къде е тенденциозното отношение на директора на РЗОК?   Чухте и за проверките, искате 
ли да Ви кажа и друга статистика, защото тук бях упрекван и за тенденциозно отношение 
към Омуртаг. Проверки – Поповската болница е на трето място по проверки, първа е 
Търговищката, втора е Омуртажката, на трето място е Поповската болница. И ако си 
мислите, че шефа, директора на РЗОК Търговище ще раздава пари на база лично мнение или 
нли тенденциозност, той няма право по закон. Той има право да подписва и носи със подписа 
си отговорност, защото това е разпределение на публичен ресурс, държавен и това става на 
база клинични пътеки и преминали пациенти, а не спрямо това, кой какви и колко болнични 
легла има. И крайно време е уважаеми общински съветници да зададете въпроса не къде е 
отношението на държавата, защото го виждате, че ние постоянно увеличаваме ръста и само 
за тази година имаме 980 хиляди повече бюджет, нали така г-н Стоянов? Увеличен е и тук да 
се говори за тенденциозност по отношение на държавата или по отношение на г-н Стоянов, 
не го приемам. Това е тенденциозно отношение – Декларация политическа на Община 
Попово, на Кмета Веселинов му пречи вечно държавата, ГЕРБ, Борисов, Областния и 
общинските съветници от ГЕРБ са виновни за всичко. Ако се върна две години назад 
господин Кмете във всеки един протокол, защото те ги има и при мен в Областна 
администрация, Вие обиждате и хулите Правителството, ПП ГЕРБ, общинските съветници…  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ще Ви направя забележка, извинявам се, в момента ние обсъждаме неща не 
политически, чисто професионални, които трябва да ги говорим. Обвинихте, че има 
Декларация, в която имаме обвинения спрямо държавата и спрямо ГЕРБ. Къде го видяхте в 
Декларацията, бихте ли го посочили? Къде имаме точно обвинения спрямо държавата и 
спрямо ГЕРБ, че не помагат, дайте да го видим къде е в Декларацията това нещо? Аз 
наистина се извинявам, но не сме на политическо събрание. Опитваме се да решим на 
местната болница, която да бъде в услуга на населението. И не бива да се използва, Вие 
говорите, че ние използваме политически, но в момента мисля, че е точно обратното. Г-н 
Стоянов, заповядайте.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 
 Ако имате въпроси към екипа на РЗОК да ги зададете, защото ние сме на работа, 
съжалявам, но времето ми при Вас не е безкрайно. Благодаря Ви, още веднъж за вниманието 
и за това, че ме изслушахте, но ако имате конкретни въпроси, моля да ги зададете и да ходим 
да работим. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, колеги имате ли въпроси към г-н Стоянов и неговия екип, които да ги зададем 
преди да си тръгне и да ходи човека да си гледа работата, защото ние сме на работата, но и 
той  е, да си върши работата. Г-н Черкезов, заповядайте. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Г-н Стоянов, имам два въпроса. Единият е за прословутите външни пациенти, как се 
определят, че на мен не ми стана ясно, нещо нарушават бюджета на областта ли, на 
общината ли, в крайна сметка говорим за български граждани, така че какъв е проблема с 
външните пациенти е първия и втория – казахте, че за 2018 година заетостта на леглата е 99.2 
%, чисто статистически нали сте наясно, че всичките легла са денонощно заети и ако има 
един пациент в повече няма къде да легне? Чувам от Областния управител, че няма, не се 



 

 
 

плаща на легло, не се плаща на нищо, какъв е проблема тогава да са 88, 100 да са, 200 да са, 
като дойде болен човек да има къде да го приемат. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Заповядайте г-н Стоянов! 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Ще се опитам да бъда максимално кратък. Проблем с външните пациенти, ние 
нямаме, в смисъл такъв, че те да са ни в тежест, напротив нашите лечебни заведения, когато 
привличат възрастни пациенти това е добре. Болница ТАСКОВ-очната е един от центровете 
на този тип медицинска помощ, той привлича над 50% външни. Проблема е в това, че когато 
Вие пишете в Декларацията за интересите на населението на региона нещата се разминават, 
къде е това население в тая дейност? За това става дума, не че тежи на Касата да плаща и за 
външни, нашите хора също ходят да се лекуват по други места, за които ние нямаме 
договорени клинични пътеки. Говоря за социалния ефект на лечебното заведение, тези пари 
за това население ли се дават или за друго? Това е смисъла. 

По отношение на 2018 голямата използваемост. Броя на леглата определени в 
договора беше по специална наредба, която предвиждаше в договора да бъдат записани брой 
легла, отговарящи на 100 % използваемост за миналата година. За това бяха записани 47 и 
наложена дейността върху малък брой легла е нормално използваемостта да е голяма. И аз 
Ви казах още когато го прочетох, че това го приемам за нормално. По отношение на леглата 
искам да сме наясно – Наредба 49 е наредба на МЗ и органа, който следи нейното спазване е 
МЗ с поделенията си РЗИ. Какво е предвидено по отношение процедурата за леглата? Всяка 
година, всяка болница има възможност в периода 1-31 януари да направи промяна в 
Правилника за устройство и дейността си, като направи корекция на леглата, вътре 
структурна в рамките на общия брой или да предложи увеличение на леглата съобразно 
потребностите, направени анализи и т. н., което предложение минава през РЗИ. РЗИ прави 
проверка на това предложение, прави анализ на използваемостта на леглата и със собствено 
становище и желанието на болницата документите пътуват към Министерството. Министъра 
ги изпраща на специална комисия, която разглежда мотивите за направеното предложение и 
евентуално при положително становище коригира Националната здравна карта. Чак тогава 
факта на увеличение е на лице. Тогава НЗОК има законово право и задължение да отрази 
тази промяна в договора. В момента МБАЛ Попово е в процедура, няма как аз да запиша от 
1-ви януари Вашето желание, то не е станало факт. Може да стане, може и да не стане. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Само един уточняващ въпрос, може би да ни кажете какъв е процентът на 
използваемост в останалите болници в област Търговище, при условие, че в Попово е 99.2 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

По спомен ще Ви кажа – не повече от 75, 68 – там са. Нормално е за една добре 
управлявана болница, това са европейски стандарти, нормално е за една добре управлявана 
болница използваемостта да бъде 80-85-87  %, което означава, че лечебното заведение 
управлява приема. В тази връзка ще направя само една скоба – не говорим за добро 
намерение или желание от страна на болницата, говорим за задължения. Болницата в лицето 
на своя управител е длъжно да отделя 10% от своя леглови фонд за спешни случаи, то е 
длъжно да управлява болничния прием, като казвам длъжно, говоря за текстове, които са в 
рамковия договор, които са в Наредбата за достъп, които са в индивидуалния договор. Тук не 
става въпрос за желание или така някакви усмотрения. Говоря за задължения, длъжни са да 
го направят. Дали го правят или не е друг въпрос. Аз знам, че не го правят и от там идва 
проблема, ами като дойде 11 пациент, къде ще го сложим. Ти си длъжен да управляваш 
болничния прием и в момента, в допълнителното споразумение, което подписахме с 
болницата има един текст, който казва, че задължава Управителя на изпълнителя, тоест 
Управителя на болницата да разпределя ресурса, да разпределя определения финансов 
ресурс в структурите на болницата, няма ако иска, той е длъжен и носи отговорност да 
разпределя ресурса така в отделенията, че да задоволява потребностите на населението в 



 

 
 

рамките на договорените средства и в рамките на договорения прием. А договорения прием е 
съобразен с капацитета на лечебното заведение. От 1 март стартира информационна система, 
която не позволява да се отчетат в ежедневния отчет, който болниците предават към нас 
повече пациенти отколкото са леглата, което означава още веднъж, че болницата трябва да 
обърне огромно внимание на регулация на приема. Има планово болни, които не са, не е 
задължително да бъдат приети днес, за това се прави списък на плановия прием и всеки един 
записан в списъка трябва да знае в периода от коя до коя дата ще бъде приет в болница и 
това е по медицински показания. За спешните случаи не говорим, не говорим за деца, не 
говорим за родилки. Най-жалкото е, че хора, които поназнайват проблемите на 
здравеопазването, ползват тази тънка струна – майчино здравеопазване, детско 
здравеопазване, възрастни хора, нали да създадат морален дискомфорт на отсрещната страна. 
Това е много жалко – да ползваш болката на хората и техния здравен статут за да реализираш 
някакви не знам какви цели.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Аз съм малко объркан, малко не ми стана ясно, но няма да го изясним явно. Г-н 
Костов, заповядайте. 
Йордан Костов – общински съветник 
 Благодаря, господин Председател. Уважаеми г- Председател, уважаеми г-н Кмете, 
общински съветници, тази сутрин, като чух, че Вие сте дошли на нашето заседание си 
помислих, че сте дошли за да решите нашите проблеми с болницата, а Вие сте дошли да ни 
обясните как няма нищо да стане. Искам да Ви задам няколко въпроса – предложените пари, 
които Вие сте предложили да се върнат към болница Попово, колко от тях са върнати по 
Ваше предложение. Също така искам да попитам какво означава регулиране приема на 
пациенти? Защо не дойдете на мен да ми обясните, когато моето дете трябва да влезе в 
болница и г-жа Колева ми каже – леглата са запълнени. Защо не дойдете на мен да ми 
обясните, тогава са какво става въпрос? Благодаря.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Не разбрах за върнатите пари? Такова понятие – върнати пари няма, за какво става 
въпрос? 
Йордан Костов – общински съветник 

…….преразпределение …../общинският съветник не говори на микрофон/……….. 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Не сте ме слушали добре, единствено за първо тримесечие на 2018 има предложени 
16 300, от които 15 300 за МБАЛ Попово, които не са разрешени. Всички останали суми, 
които прочетох са факт. Разрешението става от надзорния 
Йордан Костов – общински съветник 

А, дали Ви слушам или не, много отдавна спрях да Ви слушам, защото разбрах, че 
Вие сте един чиновник, който работи само с цифри, проценти и милиони, тук не става въпрос 
за пари, а става въпрос за здравето на хората в община Попово, за социалния елемент на 
това. Както каза и колегата – защо не защитите повече легла? Когато има повече легла – ще 
се извършват повече дейности. А нали каза г-н Областния управител, че дейностите се 
заплащат. Как, като няма легла да има дейности, не можах да разбера, те нещата са 
навързани. Разрешете повече легла и проблема ще е решен. Защо ми обяснявате как няма да 
стане.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Не сте ме разбрали отново. Аз Ви обясних механизма на разрешаване на леглата. 
Касата не ги разрешава, няма нищо общо с разрешаването на леглата. Тя записва тези легла, 
които са в съответния Правилник към определена дата. А за оценката, която ми дадохте Ви 
благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, други колеги, има ли други въпроси? Г-н Димитров, заповядайте. 
Костадин Димитров – общински съветник 



 

 
 

 Ами аз ще започна точно с Вашата оценка. Не знам какъв сте професионалист, но аз 
подкрепям изцяло колегата и ще Ви кажа простичък факт – точно преди месец баща ми 
рухна. След два часа и естествено ще го закарам тук в нашата болница. Ето, г-жа Колева е 
там. Директно каза – не мога да го приема, нямам места. Последствията няма да ги говоря. 
Вашия професионализъм ето до това довежда. Както искате така го разбирайте. И другото 
което е, значи Вие говорите за 2017, 2018, 2019 г, аз пък ще Ви кажа, че от 8 години ние тука 
ОбС финансираме нашата болница, благодарение на не знам за кой път, само това искам да 
кажа. И много ми е интересно да знам другите болници общински, които са тука дали 
изобщо някой ги финансира – общините. Това искам само да знам, защото става въпрос за 
пари в края на краищата.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 
 Обаче, Вие отново ме слушате и не ме чувате какво Ви говоря. Ако не желаете да ме 
слушате, благодаря Ви за вниманието, тръгвам си.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Яков, заповядайте. 
Йовчо Яков – общински съветник 
 ……… всичко беше фул до горе. Мина грипната епидемия, защо аз работя в рамките 
на лимита, който ми е за месеца, след като съм имал много повече болни лица. Защо не ми се 
заплаща, защото това е черезвичайно положение, аз не казвам, утре ще бъдат 10-15 човека 
примерно във Вътрешно отделение или в Детско. Ще бъдат 8-9, ще изпълним изискванията 
на леглата. Но когато са 18 деца навънка с 40 градуса, на мен ми се отговаря, не от Вас 
разбира се, ами пращай ги в Омуртаг или в Търговище. Ами, ако в Дралфа това дете 
колабира, кой е виновен? Обадих се на Кмета и той каза – приемай си ги, приемай ги пък ще 
видим как ще се платят. И благодарение на Общината наистина действително получавам 
средства, с които мога да платя по някакъв начин. Те затова страдат хората, на тях не им е 
ясно, че РЗИ или Министерството респективно одобрява или не одобрява леглата. Но никъде 
в Наредбата не пише, че трябва да бъдат одобрени леглата. Нали ? Никъде в Наредбата не 
пише, че трябва да бъдат одобрени – в Наредба 49. Ако ми го посочите ще се извиня 
официално. Поискали сме ги леглата – насреща казват – министър Пенков, не знам кой, след 
като решат – тогава. Да, Вие там нямате вина, но съвсем спокойно на база над лимитните, 
които сме извършили за миналата година, които са над 70 хиляди лева, за които заведох 
дело, защото ОбС ме кара да си търся парите, не защото искам да водя дела. За 2015 г. 
заведох дело, да заведох, защото като са над лимитни, утре нали ще ме попитате г-н Кънев, 
къде, защо не си търсиш парите, след като си свършил лимита. Добре, та това е, Вие може да 
поискате, разберете, значи болницата има необходимост от по-голям лимит, предложете го 
пък ако го отрежат, какво да правим ще го режат и ще се чудим какво да правим.  
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 
 Може ли един въпрос към г-н Директора? Уважаеми г-н Яков, колко Ви е средната 
заетост на болницата в Попово, без отделенията в Търговище?  
Йовчо Яков – общински съветник 
 84 %.  Особено сега, през лятото… 
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 
 Оставете сега, когато има епидемии, тогава не говорим, средно говорим болницата 
каква заетост има? Не повече от 78 %. Чувате ли уважаеми г-н общински съветник,  
Йовчо Яков – общински съветник 
 А, какво лошо има? 
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 
 Няма лошо, приветствам. Само попитах. Чухте отговора. И второто нещо, когато 
говорим за финанси, защото Вие казахте – всичко е финанси, да винаги съм приветствал, че 
Община Попово и съм го заявявал, за разлика от Кмета, когато държавата му помага, че  
Община Попово ежемесечно дофинансира болницата. Само, че наистина уважаеми 
общински съветници, когато ние тук говорихме с цифри, Вие даже не си направихте труда да 



 

 
 

осмислите някои неща. Докато Вие всеки месец гласувате по 30-40 хиляди да помогнете, да 
дофинансирате болничното заведение в Попово, Вие годишно давате 123 хиляди за наем за 
Търговище, а тези пари можеха да идват във Вашата болница. Защо не питате за това? 
Говорим за финанси? 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Господин Областен Управител, ако имате някакви данни, че се злоупотребява с пари 
от Поповската болница по отношение на структурата в Търговище дайте ги на 
Прокуратурата не ни занимавайте тука с глупости. Как да ползваме апаратура, без да 
плащаме наем? Дайте ни пари да си купим такава апаратура и няма да плащаме повече наем. 
Стига с тая политика, моля Ви се, говорим за здравето на хората.  
Йовчо Яков – общински съветник 
 Може ли аз да довърша, извинявам се много, аз не съм политик, явно г-н Стайков има 
голямо желание да говори предизборно – за цифри говорим, точно така. Никога от Попово 
една стотинка не е отишла в Търговищките отделения, господине. Каквото са си изкарали, 
изкарали са си 100 хиляди лева, разходите са 95 – 5 хиляди сме им дали, изкарали са си 120. 
Уважаеми г-н Стайков, не сте наясно с цифричките. И няма да говорите като политик 
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 
 Това е Ваш отговор на питане на общинския съветник Драгомир Петров. Раздайте ги 
на общинските съветници да се запознаят.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Областен, хайде, позволете ми все пак да въведа някакъв ред  
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 

Мисля, че няма смисъл, ние запознахме общинските съветници с данните и е хубаво 
тези данни да ги дадете на всички общински съветници и преди да си тръгна нещо хубаво за 
община Попово 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Чакайте, имаме още .. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Защо си тръгвате ? 
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 

Ами, Вие не казвате кога да си тръгна нали се сещате! 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Господин Областен Управител, идвате, държите менторски тон, от изказването 
разбрах колко ме обичате, аз не държа да ме обичате, но Вие правите тука пропаганда и аз 
съжалявам, че г-н Председателя Ви прекъсна. Много съм доволен от Вашето изказване. Ама 
много съм доволен, ама се намирате в Попово и не го забравяйте това. 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Мога ли само аз да отговоря на въпросите. По отношение на грипната епидемия – това 
е нещо, което засяга всички лечебни заведения и бюджета, който е определен на болниците 
на определен период тримесечен има възможност съобразно тези правила, които Ви 
споменах преди известно време РЗОК да предложи първо преразпределение и второ, ако има 
мотиви и причини, както тази година има такива да предложи и допълнителни средства. Г-н 
Илиев са занимава точно с това. Никога не сме пропуснали случай да поискаме 
допълнителни средства или преразпределение за болниците, които да не са били в интерес на 
болните. Тази година ще направим същото. Друг е въпроса, че за конкретния месечен период 
тази сума ще бъде над договорената, но такива са правилата. Ние работим в една правна 
рамка, от която няма мърдане. Дали е добра, дали е справедлива, това не ме интересува. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Но, нас ни интересува г-н Стоянов, извинявам се, че този път ще Ви прекъсна, но това 
което каза г-н Костов, че Вие говорите като чиновник, който сте в рамката, а ние говорим 
като хора, които ползваме тази услуга. Извинявайте, че Ви прекъснах, заповядайте, 
продължавайте.  



 

 
 

Емил Стоянов – директор на РЗОК 
Това, означала ли, че на Вас не Ви стана ясно, че аз тези пари ще ги поискам и ще 

направим всичко възможно те да бъдат платени.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Стана ни ясно, че към този момент ние няма да ги получим, да. Дано да ги получим в 
последствие.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Така е. Точно така е. Много добре сте ме разбрали. По отношение на това, че никъде 
не пишело, че Министъра разрешава леглата – направил съм си извадка от Наредба 49 – ще 
Ви отделя няколко секунди само - чл. 8б от Наредба 49 – Лечебните заведения за болнична 
помощ могат да променят броя на разкритите болнични легла в клиниките и отделенията и 
леглата веднъж годишно в периода 01-31 януари, с изключение на случаите на разкриване на 
нови медицински дейности и т. н. ал. 2 В случаите по ал. 1 Лечебните заведения уведомявам 
РЗИ за промяната в срок от 5 дни от извършването като представят обосновка за 
необходимостта от нея. Това, което Ви разказах преди малко. Ал. 3 В случаите по ал. 2 РЗИ 
извършват анализ на използваемостта на болничните легла по видове медицински дейности в 
лечебните заведения в областта и го представят на Министъра на здравеопазването с доклад 
в срок до 15-ти февруари. В анализа се включват предложения и обосновките и ал. 4 
Докладите се предоставят на комисията по 32 член от Закона за лечебните заведения за 
преценка необходимостта от частична актуализация на Националната здравна карта. 

Това, което Ви разказах, Ви го прочетох. Не е вярно, че не е регламентирано. Много 
добре си е регламентирано. Въпроса е, че в момента има процедура, която докато не се 
приключи РЗОК не приема факта на увеличение на леглата, защото то не се е случило.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, въпрос в тази връзка – Вие, след като направихте анализ на заетостта на 
леглата в Попово – 99.2% какво ще предложите на Министъра на здравеопазването по 
отношение на МБАЛ Попово?  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

Никой не ме пита. Директора на РЗОК не е субект във взаимоотношенията с 
Министъра на здравеопазването. Мен никой не ме пита за това.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

В това, което прочетохте – анали и предложение .. 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

За РЗИ, не за РЗОК. Затова Ви казвам, когато говоря, ме не само слушайте, но и 
чувайте какво Ви казвам. И разбирам Ви – материята е далече от Вас, за това съм тук за да 
обясня. Сега, дали ще ме разбере някой или не е Ваш проблем, но аз съм длъжен да Ви 
представя истината. Решението е Ваше.  
Йордан Костов – общински съветник 

Аз искам да питам г-жа Колева, какво отношение ще вземе по този въпрос. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, само, ако има още въпроси към г-н Стоянов, тъй като той помоли да го 
освободим да си гледа работата, ние после ще продължим, ако има други въпроси към него и 
към неговия екип евентуално. Аз не виждам повече въпроси. Добре, д-р Колева заповядайте, 
наистина няколко минутки още, нека да изслушаме мнението на колега, който е от нашия 
ОбС и е вътре в материята. Г-жо Колева, заповядайте. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Благодаря, значи по повод на грипната епидемия, нещата бяха така, че януари и 
февруари месец имаше масова заболяваемост с усложнения от грипа. Предимно възрастни 
хора с придружаващи сърдечни заболявания, със захарен диабет и т. н., имаше и доста млади 
хора, които до момента бяха фактически здрави. Имаше почти целия януари и февруари, 
броя на болните, които се лекуваха във Вътрешно отделение бяха 24.25, 26 – минавали сме и 
28, като бяха разрешени 28 легла за приемане в отделението. Освен това имаше едно 



 

 
 

разпределение колко легла да са за белодробни заболявания, колко да са за сърдечни 
заболявания, колко да са за бъбречни, колко да са диабет и т.н. Имаше постановка, че може 
да се преминава границата – имаме определени – образно казано сега бяха 12 легла 
белодробни заболявания, трябваше болните, които лежат с белодробни заболявания да са 12. 
Те не можеше да са 13. По тоя повод г-н Димитров казва, че с неговия баща проблема беше 
такъв, наистина възрастен човек с много заболявания – 12 болни с белодробни заболявания 
имаше в момента, наложи се там едни допълнителни неща, да не се приеме същия ден, да се 
остави един ден без да е приет в отделението, да се изпише болен, да се приеме той тогава. 
Ето тия неща. Сега от 1-ви март, ако наистина освен броя на леглата, които са в момента има 
и това вътрешно разпределение колко да са сърдечни, колко да са белодробни, колко да са 
ендокринни, колко да са бъбречни ще се получи пак ето тази непредвидимост казано най-
общо, защото не можеш да прецениш точно в този момент колко от болните ще са с това 
заболяване, колко от болните ще са с другото заболяване.  
 И другото, което искам да кажа, значи болните, които обслужваме, говоря специално 
за възрастните в отделението, това са възрастни болни от опаченска и поповска община, 
които са с допълнителни заболявания, които няма къде на друго място да получат 
медицинска помощ адекватна на тяхното състояние. Да, младите хора отиват в София и във 
Варна, и в Търговище, и на всякъде. Но проблема е с възрастните хора, където наистина би 
могло леглата да са малко повече, нищо че използваемостта няма да е 100 %, но зимата, 
есента, пролетта, когато са обостренията използваемостта ще е много. Юли месец, август 
месец, септември месец броят на болните потърсили медицинска помощ пада и тогава 
използваемостта ще падне на 60-70 % и това, че тогава Вътрешно отделение ще има 22 или 
23 легла, а не 19 както са сега няма да навреди на никого, а в същност няма да има тоя 
проблем – ама сега нямаме легла, дайте да го запишем да го приемем след два дена. Това е 
проблема.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Колева. Аз сега се сещам, че се отказахме от плановата икономика, 
пък сега се опитваме да правим планово здравеопазване – колко ще приемем като болни от 
еди какво си и еди какво си. Не знам какъв е замисъла на национално ниво. 

Имате ли други въпроси към г-н Стоянов? Да, заповядайте, г-н Лешков. 
Сюлейман Лешков – общински съветник 
 Искам да запитам така реторично един въпрос. По данните, с които ни затрупахте с 
цифри се вижда, че нашата болница върви нагоре. Тоест, има ръст в заработката – нашата 
декларация каква е – искаме да създадем условия, ние не искаме пари от Вас, искаме да се 
създадат условия нашите доктори да си заработят тези пари, тоест искаме завишение на 
съответните рамки, които ни казахте и евентуално те са свързани с легловата база. Пари не 
искаме. Някъде да чухте от общинските съветници и в самата декларация да кажем пари 
искаме, искаме съответните условия нашите лекари да работят и да си заработят тези пари. 
Това е,  нищо повече. Благодаря Ви.  
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

……..това, което Ви показах през годините, като плащане на болницата е точно в тая 
посока. Касата създава ли условия да се получава повече пари от болницата и да развива 
дейности и да заплаща на изпълнителите – създава! А по отношение на грипната епидемия 
трябва да Ви кажа, че РЗИ пусна писма и то няколко писма – първото писмо беше такова – 
бъдете готови, идва грипна епидемия, предприемете всички действия, което означава, че 
лечебните заведения трябваше да имат готовност и когато се обяви грипна епидемия те да 
бъдат готови да разкрият легла колкото преценят. Тук по отношение на леглата, Касата няма 
отношение да каже защо се разкрили 4, а не 2. Така е преценило ръководството, така е 
разкрило. Аз затова Ви и казах, като му дойде времето тези пари ще бъдат поискани или 
преразпределени от страна на Касата. Което е необходимо ние ще го направим. Искам, обаче 
правилно да разбирате нещата. Ние сме договорни партньори с МБАЛ Попово и със всички 
болници. Винаги може да седнем на една маса да коментираме каквито и да е проблеми, 



 

 
 

включително и такива неприятни, каквито ни се налага днеска да коментирам, но такъв е 
живота, не всичко е цветущо. Въпроса е, обаче да си казваме истината и да бъдем убедени и 
двете страни каква е истината и какви са фактите. И ако искате да Ви кажа как виждам аз 
развитието на поповската болница, аз го разбирам в две посоки, въпреки, че не сте ми го 
поискали. И не би трябвало да Ви го казвам, но като човек, който мисли и е отговорен не 
само за финансиране, а и за състоянието до известна степен ще Ви кажа: първо – решенията, 
които търсите и намирате за поповската болница трябва да бъдат единствено и само в 
законовата рамка и в правилата. Може да намерите и други решения, но те ще бъдат 
временни и са непостоянни. На това не се опирайте. Опирайте се и на възможностите, които 
Ви дава закона. Това казвам и на болниците, възможността, която ни дава правилата я 
ползвам в пълен размер в тяхна полза. И второто нещо – ако искате МБАЛ Попово да се 
развива добре трябва да направите един много сериозен анализ – какво се работи, от кого се 
работи, каква стойност носи и какво за в бъдеще време трябва да се работи в тая болница за 
да има бъдеще. Да не се заблуждаваме – Областната болница, която е гръбнака на 
здравеопазването в областта вече изпитва затруднения кадрови, да не говорим за 
общинските. Така, че този анализ Вие трябва много сериозно да си го направите и да кажете, 
ако искате нашата болница да я има, да бъде в полза на населението трябва да направим, 
първо, второ, трето. В тази посока аз съм готов по всяко време да седнем, да коментираме, да 
получите пълно съдействие от Касата като една картина за финансово минало, настояще и 
бъдеще. Благодаря ВИ за вниманието. Да се надяваме, че друг път ще се срещаме по по-
хубави поводи. Хубав ден желая на всички. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, г-н Стоянов, само още няколко минутки, г-н Веселинов иска да каже и той, да 
чуете няколко думи. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми г-н Областен Управител, дами и господа общински съветници, г-н Стоянов, 
самият факт, че сте тук от моя страна имате адмирации. Наистина въпроса с Поповската 
болница трябваше да бъде разгледан на тази сесия. Аз Ви благодаря на екипа, че уважихте 
сесията във връзка с тази декларация. Въпроса без да се обвиняваме в неразбирането, а в 
чуваемостта. От Ваша страна има разбиране, че хората, съветниците не разбират проблемите, 
напротив, те ги разбират, разбират нормите, не разбират Правилниците, не разбират 
Законите, не разбират рамката, която се поставя от държавата към едно търговско дружество, 
което не е регистрирано с решение на ОбС, а това търговско дружество върви по правилата 
на Търговския закон. И от наша страна тази чуваемост и това разбиране е налице. Недейте да 
се сърдите след толкова изнесени факти от Ваша страна, че хората и съветниците, не всички 
разбира се не го разбират. Аз съжалявам, че така се политизира тази сесия, но е напълно 
разбираемо и очаквано. Някой, някъде нещо мисли, гледа в перспектива и идват избори. Още 
веднъж ще кажа – много съм доволен. Хора, които си изпускат нервите, не са добри 
политици. Това, Вас разбира се като професионалисти не Ви касае. Аз Ви моля по-нататък да 
имаме разбиране, защото до известна степен мога да Ви го кажа с ръка на сърце, че аз не Ви 
вярвам. И не Ви вярвам, защото след като направихме тази среща при Вас, трябваше да мине 
време след срещата ни с Министъра на здравеопазването и много моля тук да не се 
злоупотребява с този въпрос, а от Ваша страна минаха месеци да искате увеличаване на 
лимита. Каква е причината – Вие си я знаете. Дали е субективна, дали е обективна. Но, пак с 
ръка на сърцето, тук Областния управител ми много помага, можете да си признаете, че Ви 
заболя за това звено, което Поповската болница изнесе в Търговище. И започнаха 
спекулации, започнаха атаки, започнаха проверки, започнаха какви ли не приказки, 
включително и финансови. Поповската болница благодарение на това звено си вдигна 
дейността, вдигна лимита, вдигна и обслужването. Дали са чужди, дали са привлечени 
пациенти, той Управителя каза – пациента върви по специалиста, по лекаря. Да престанем с 
тоя въпрос дали е целесъобразно или не, това не е към Вас г-н Стоянов. Но определени среди 
в Търговище ги заболя от това, което направихме ние. Няма да се политизира и няма да се 



 

 
 

търси нарушение в тези предприети действия от поповската болница заедно с тези съветници 
и от тук нататък да сложим една, г-н Областен управител, една завеса на тоя въпрос. И с тоя 
менторски тон да говорите тука пред общинските съветници, пред ръководството на 
болницата, какво трябва да правим е най-малко нелогично. Не се опитвайте да говорите на 
едно търговско дружество какви мерки заедно с общинските съветници на това общинско 
дружество да предприема. Вие си имате съвсем други задължения. Ако Ви боли още веднъж 
казвам изнесеното звено в Търговище, намерете друг начин тази обида, завист или нещо 
друго както си го приемете да си го регулирате вътре душевно при Вас. И аз не мисля, че 
Людмил Веселинов като Кмет на Попово би трябвало да се вслушва и да влиза в една рамка, 
която се опитвате като държавен служител да слагате на Попово, на поповската болница, на 
Общинския съвет и на решенията административни, които взема един Кмет. Държавата и 
Общината по Конституция са две различни юридически лица. Това трябва да го разберете. И 
Кмета е избираем и на четири години отговаря пред хората за неговата дейност. Не пред Вас, 
не пред Правителство, което и да е то, така че да хвърляте някакви намеци по отношение 
дейността на Кмета на Попово. Аз мисля, че тази декларация така поднесена, може да е 
малко силна към личността, към професионализма на г-н Стоянов, но мисля, че тази 
декларация ще направи ръководството на Касата и във Ваше лице г-н Стоянов малко по-
внимателни спрямо ОбС, спрямо Община Попово и спрямо дейността на поповската 
болница. Ако това стане, ОбС, общинската администрация, ръководството на болницата, сме 
си постигнали ефекта, който търсим от това заседание на ОбС. Благодаря Ви! 
Емил Стоянов – директор на РЗОК 

И аз Ви благодаря. Довиждане и успешен ден. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Уважаеми колеги, благодаря на г-н Стоянов. Заповядайте, г-н Стайков ще кажете ли 
нещо? 
Митко Стайков – Областен Управител на Област Търговище 

Две, три думи и тръгвам и аз с колегите. Аз първо искам да благодаря на всички 
общински съветници за това, че имаме възможността да кажем това, което мислим и като 
държава. Благодаря и на Кмета и на Председателя на ОбС. На Кмета лично, че изясни 
отношенията между държава и Кмет и в крайна сметка Вие като Кмет не може да ми казвате 
кога да си тръгвам и кога не, защото съм наистина общински служител. Второ, господин 
Кмете Вие отново, тук сме, не че ни боли за изнесеното работно място в Търговище, боли ни, 
че заблуждавате обществеността в рамката МБАЛ Попово. Ако Вас наистина Ви болеше за 
МБАЛ Попово, ето адмирации, всички с факти доказахме, че държавата стои зад това и 
помага. Друг е въпроса, че половината от средствата на МБАЛ Попово отиват в Търговище и 
на това се съсредоточете уважаеми общински съветници. И в този ред на мисли искам да Ви 
пожелая приятна работа и нещо хубаво от страна на държавата, господин Кмете до края на 
годината ще ремонтираме и пътя Попово – Захари Стояново. Приятен ден.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Накрая пак политизирахме нещата. Колеги, продължаваме по отношение на 
Декларацията. Имате думата, до сега слушахме директора на РЗОК, Областния управител, 
заповядайте ние да кажем нещо тук помежду ни по отношение на тази декларация. Да 
слушам Ви, г-н Димитров заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Слушах внимателно всичко и не смятам, че този стил, който се опитваме да налагаме 
в ОбС тези четири години да се конфронтираме на всяка цена с всички за да вървим на 
някъде и да плашим. За мен тази декларация първо не е ясно кой я е писал и как е написана. 
За мен беше нормално да излъчим контактна група от всички общински съветници, колеги от 
всички политически партии, да седнем, да направим една Декларация до г-н Борисов, до 
министър Ананиев, в която съвсем нормално да изложим какво е състоянието, какво искаме 
да постигнем с това, което искаме от тях без да се конфронтираме. На нас в момента ни се 
предлага една Декларация, в която слушаме колко лош е директора на РЗОК. Аз лично 



 

 
 

останах с добри впечатления от това, което той ни каза и от коректния тон, с който се държа 
към нас, така че не смятам, че по този начин тази Декларация в този вид ще постигне нещо 
кой знае какво. Смятам, че е нормално да седнем, да разговаряме, защото има много неща, 
които тези четири години – ние започнахме мандата с поповската болница и хотел Антола. 
Радвам се, че в края на мандата започваме да говорим за поповската болница. Има много 
неща, които могат да се говорят за състоянието на болницата назад в годините, но аз не 
искам да се връщам назад какво е било. Ние като общински съветници не успяхме в тези 
четири години освен да плащаме едни огромни суми за тая болница – нищо друго. Ние не 
подобрихме по никакъв начин здравеопазването в Община Попово. Самият факт, че с наше 
решение разрешихме да се купи скенер, който още не е монтиран и стои в един склад с два 
пръста пепел говори за отношението на ръководството на болницата към това. Значи искаме 
увеличение на легла, ок, ако смятаме че в един ресторант няма добър готвач и добра кухня, а 
има сто места, а в друг ресторант има добър готвач и добра кухня и има 20 места, според Вас, 
оборота на кой ресторант ще е по-голям. Аз смятам, че 88 легла при черезвичайна ситуация, 
която е била сега с тази грипна епидемия и увеличението на тези 88 легла, ако те нямат 
пълняемост, да 90 % , но тя пълняемоста се вдига от трите отделения, които са в Търговище, 
защото там се работи на спешен прием. Там пълняемостта, направих си труда да прочета, там 
пълняемостта е по-висока и от Пирогов. Значи, там се правят операции, които сменят стави, 
които стави трябва да се планират. То не е спешен прием. Всички имаме родители, 
включително и ние сме в такава възраст, че можем да изпаднем в такава ситуация, но това е 
планов прием, а там в момента се печелят пари. И в подкрепа на това нещо искам да прочета 
едно изречение само от отговора, който е даден на г-н Петров, в който става ясно, говорим за 
Търговищките отделения, че от направените приходи изваждаме направените разходи на 
адреса в гр. Търговище и ако има остатък, тоест някаква печалба се привежда под формата на 
наем на отделенията в гр. Търговище. Съобразно сключения договор за наем между МБАЛ и 
СОЛИГЕНА, същата предоставя движимо и недвижимо имущество за ползване. С този 
договор бяхте запознати още през ноември 2017г. Някой от Вас да го е виждал този договор, 
да е виждал неговите параметри, какво плащаме, как плащаме. Това е скрито. Защо е скрито 
след като и колегата Гецов няколко пъти, на няколко сесии пита г-н Яков какви са 
параметрите на тия договори и какво плащаме, след като една болница три отделения 
ползват лиценза на поповската болница, къде е логиката да плащаме? Ние може да плащаме 
по 30-40 хиляди лева на месец, ами то на година са 500 000 лева и до колкото си спомням 
имахме едно решение, когато разкривахме трите отделения, че нашето решение да се разкрие 
и хирургия в Попово. Ако си спомняте върнете се назад да видите какво пише. До ден 
днешен решението е изпълнено половинчато на ОбС -1/2, другата ½ за разкриване на 
отделения хирургически в Попово я няма. Господин Яков ни беше казал, че образно ще 
открият някакви кабинети там да режели циреи и кокоши тръни и не знам си какви работи, 
ако си спомняте и това нещо, но и това даже не се случи. Значи проблемите са комплексни за 
тази болница и с тази Декларация, ако смятаме да водим някаква битка да се конфронтираме 
с институциите, независимо кои са те, защото сега са ГЕРБ на власт, преди това са били 
други на власт, то в Поповската болница проблемите са от години. И ние де факто с тази 
Декларацията няма да помогнем на поповската болница, ще уплашим някого ли след като 
има рамки, закони и т.н. Някой ще тръгне да променя закона заради Поповската болница ли, 
или Наредба 49. Постарах се и нея да я изчета, за да видя как става откриване на отделения и 
как става. Аз разбрах днеска, че директора е подал по надлежен ред през РЗИ, подал е по 
надлежния ред искане за увеличаване на легловата база, ние сме в процедура на това нещо и 
трябва да си изчакаме тази процедура, като получим съответното становище съгласен съм да 
подпиша декларация, ако не се увеличат леглата. Но сега след като сме в процедура какво се 
мъчим да направим с тази декларация и то в този вид. Значи, аз ще Ви кажа, че тази 
декларация по изказа по който е написана е написана от г-н Тихомир Трифонов. Това Ви го 
гарантирам сто процента. И по този изказ и по това нещо се връщам назад в годините, когато 
се закриваше болницата на Папуров, същия този човек беше председател на Инициативен 



 

 
 

комитет за неотнемане лиценза на болницата. И ето как един пъзел започва да се реди. Защо 
ние трябва като общински съветници да участваме по този начин? Обаче се крием зад 
стената, че здравеопазването на Попово е важно. Да, здравеопазването е важно, но аз не 
смятам, че в този вид е важно. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

А в какъв вид г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 

Аз не смятам, че Търговищките отделения носят кой знае какво .. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Вие измислихте ли, тогава, когато го отправихме това нещо имаше ли някакъв друг 
начин, по който болница Попово да продължи да съществува въобще, освен този, който ние 
намерихме . 
Димитър Димитров – общински съветник 

Ама тя болницата си съществуваше. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Напротив, тя беше пред загиване .. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Е, не е вярно това нещо, недейте злоупотребява. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Как да не е вярно? 
Димитър Димитров – общински съветник 

Значи по тази наредба, болницата може да съществува с три отделения. И е описано 
изрично какво се прави  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, това е Ваше мнение г-н Димитров. Вие изказвате мнение, че болницата е 
можела да съществува без търговищкия филиал. Ние тогава, когато вземахме решение бяхме 
поставени пред съвсем друг казус. И нещата бяха, тези които си спомнят бяха по съвсем друг 
начин.  
Димитър Димитров – общински съветник 

Добре, съгласен съм. Дайте да изпълним решението по начина, по който го взехме 
тогава. Да бъдат разкрити и в ЖК Русаля адрес, кв. Запад ли беше 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Нека ни разрешат леглата, надявам се, че ще разкрием, ние в момента нямаме хората 
да приберем, тия които са по спешност, а камо ли да разкриваме в момента в Попово.  

Ние влизаме в момента в един диалог, г-н Димитров 
Димитър Димитров – общински съветник 

Ние трябва да го водим този диалог, за да стигнем до истината. Защото ние не го 
водим този диалог и не говорим помежду си, а гласуваме, защото някой на някого казва как 
да гласува . 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Не е вярно. Ето, вижте какъв хубав диалог се получи днес. Аз не виждам кой гласува 
без да е коментирано. Вижте какъв хубав диалог се получи. И поставяме все такива наболели 
въпроси. Проблема е, че имаме различни виждания по решението на един и същи казус. Ето 
Вие казвате, че решението е било по един начин, тук ОбС взе решение по други начин и то се 
разминава с Вашето. Това е проблема, никакъв друг проблем аз не виждам. Така.  
Димитър Димитров – общински съветник 

Моето предложение е да не приемаме на този етап в този вид тази Декларация.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, това ще бъде отразено в гласуването на края. Г-н Яков искахте нещо да кажете, 
имаме и други въпроси тук. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 



 

 
 

 ……… на тази сесия Ви казах – Декларация ли какво ще правим, искам повече легла и 
искам повече пари около 240-250 хиляди. Аз не ги искам всеки месец изпълнил, неизпълнил. 
В подкрепа тук на г-н Димитров, леглата не носят пари никога, леглата носят ограничения и 
тук и някой го каза от общинските съветници. Като са ти малко леглата не можеш да усвоиш 
повече пътеки. И другото, което е в Наредбата, ако сте я чели г-н Димитров до край пише, че 
МБАЛ не може да съществува под 60 легла. Тя е от 2010 тази. Значи в едно здравно 
заведение за да се нарича МБАЛ, значи това трябва да има 60 легла. Може би това сте 
мислили навремето или сте гледали, когато сте направили общ лиценз с отделенията в гр. 
Търговище. На никого, нито на Колева, нито на Папуров му трябват повече легла. Леглата са 
това, ние може 50 % това лято да работим, но ако се яви един човек повече в дадения ден 
отпада целия, миналата година не беше така. Имам 10 легла, 30 дена по 10 легла – 300 
леглодни. Имам общо 250 човека преминали. Значи, приемат ни отчета. Тоест един ден може 
да имам 15 човека, а другия 5 – средно са 10 – ок. От тази година Наредбата както е 
променена ден за ден в 17 часа аз казвам всяко отделение по брой легла и по вид легла – 
Вътрешно, Детско, така ги пращам горе и ако имам едно легло, независимо къде, което за 
мен е много, но е така. Ето примерно имам едно дете в повече – целият ми отчет не е приет 
за втори март. Разбирате ли? Затова искаме повече легла. Иначе, защо са ни повече легла? 
Разбирате ли? Защото в рамките на месеца ние можем да се справим. Но ден за ден го искат 
сега и няма как да я направим. Така, че аз съм съгласен тук с г-н Димитров, да лобираме ли 
как са направи, Декларация ли – как да се напише? Не са никак много парите – дайте ни 245-
250 хиляди и 88 легла и спокойно ще работим. Просто няма да са пълни. Защо имам над 70 
хиляди лева над лимитни и защо водя дела? Именно за това, защото не ми беше 240, а беше 
200 хиляди лева миналата година лимита. И сега от тази година да 2 600 хиляди – разделете 
го на 12 и ще видите, че е 221 хиляди. А искам 250, не искам повече, като ги изпълним да ги 
платят, като не ги изпълним, няма. Аз въобще се чудя защо се слага ограничение дали да има 
по-малко легла или повече. Ами дайте ги 200 легла, като лежат двама, двама да са. Но така е 
решила държавата, да има някакъв контрол върху леглата. Ако можем Вие като Общински 
организъм, който се чува от един управител на здравно заведение, ако може по някакъв 
начин чрез Декларация, чрез лобиране, не е вярно, че има санкция в момента и се гледат 
леглата. Никой не гледа, че сме поискали повече легла. 27 болници са в страната, които си 
искат малко увеличение на леглата. Аз три легла искам при Колева, 6 легла искам в 
Неврология, 4 легла искам в Детско и 9 легла искам в Хирургия, не за друго, а защото правя 
над 100 % и ми се смеят, само за това, иначе за какво са ми.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Яков. Други въпроси? Г-н Витанов. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Благодаря г-н Председател. Да, доста интересно беше. За мен най-важното е, че 
Здравната каса работи в тоя ред с филиал МБАЛ –Попово, значи е законосъобрана. Аз този 
въпрос исках да поставя, но не дойде ред, но значи всичко е законосъобразно. Знаем в 
началото, че имаше все пак някаква реформа в здравната система и там бяха заложени 
нещата, че да си има определен брой отделения и болниците се затваряха, ако ги няма 
определения брой отделения. Всички го знаем това нещо. За сега работи, малко 
андрешковски, но работи. Въпроса е, дали вече можем да почнем да си мечтаем поне за едно 
отделение, да започнем от някъде, защото така или иначе въпроса в Търговище може да бъде 
прекъснат и там има напрежение голямо, интриги и интереси. Трябва по принцип да сме 
готови за ново поне да започнем да работим, най-подходящото, най-скъпото, вероятно това е 
едното нещо. Другото за самата Декларация – значи много здрава традиция вече има в 
България, ако тръгнеш да търсиш средства и помощи трябва да стигнеш до най-високото 
място. Или да имаш лоби, или да имаш повече хора да правят митинги, така или иначе 
всички виждаме за да се реши някой проблем трябва да получи подкрепа и в крайна сметка 
при всичките случаи, които са се получавали са били успешни. Така, че сигурно, че като 



 

 
 

подкрепим тази Декларация ще има резултати. Нищо не ни коства да я гласуваме и да я 
пратим по предназначение. Блягодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Витанов. Г-н Петров, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Сега, повода на тази сесия беше Декларацията. Но хубавото е нали все пак, че ние 
обсъждаме проблемите на болницата, които са свързани с тази Декларация. Значи, ние 
мислехме, че тази Декларация ще е в последствие на това, което ние разговаряме тука и как 
ще се реши и как ще се напише Декларацията, само че тя излезе така, че много преди сесията 
беше готова. Сега при завършване на миналата сесия, аз казах, че е добре да се чуят и двете 
страни. Сега, направих си труда, имах запитване към Управителя на болницата, също имах и 
среща със Здравната каса – Емил Стоянов. Мислех, че това нещо трябваше да го направим 
ние предварително като се интересуваме какво става, не само аз, а да бъдем повече хора да се 
срещнем и сега може би щяхме да обсъждаме много по-добре нещата, а не сега да ги чуем в 
последния момент. Аз имам едно предложение, знам, че са наболели тези въпроси, само че 
имам предложение тази Декларация в този вид да я гласуваме да я оттеглим и не да я няма. 
Защо, например, ние започваме с това, че насочваме всичко към Емил Стоянов и Здравната 
каса. Какво е грешното? Ами той например разбрахме, че не отговаря за тези легла, ами РЗИ, 
а не Здравната каса. Значи трябва да коригираме написаното. Другото, което е много важно 
също и започваме с проверките. Не знам кой е крив, кой е прав. Единия казва – толкоз 
проверки са ми направени, другия казва – не са толкова. И човека се заклева и го дава 
писмено, не говори глупости. Значи, ми се струва, че след едно коригиране на Декларацията 
в тези си части, които казах – за проверки и може би трябва да насочим към РЗИ, щом за тия 
легла там. Аз не съм против да ги има тия легла, трябва да ги има си мисля, мое мнение 
лично, не споделям с другите. Само, че в тоя вид и отправено по тоз начин към РЗИ няма да 
постигне нужните резултати. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Господин Петров, само да уточним нещо. Имаше предложение да оттеглим 
докладната. Тя е една точка в дневния ред, ние трябва да я гласуваме – и гласуването или 
негласуването на тази Декларация е вид оттегляне или неприемане. Няма как да подложа на 
гласуване предложението Ви за оттегляне, защото ние трябва да имаме решение по тази 
точка. И затова предлагам чрез гласуването да я приемем или да я оттеглим, в зависимост от 
гласуването. Това исках да уточним, че няма да го подложа на гласуване поради този факт. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Това исках да кажа на колегите, че те има работи, които ще се хванат за нас, които не 
са прави, разбирате ли? Нека да я има декларацията, но ако наистина тези легла и проверките 
не са тъй както ние мислим и сме ги заложили в Декларацията, пък те са по друг начин 
олекваме. Просто да помислим и това е. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря Ви г-н Петров. Г-жа Георгиева.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 До колкото разбирам от всичко изговорено днес към момента ние нямаме отказ за 
разрешаване на допълнителни легла. До колкото разбирам нещата са в процедура. Ако 
греша, г-н Яков да ме поправи. Има ли отказ за допълнителни легла или няма? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 И по двете точки  отговорете, първо по отношение на бюджета, защото два акцента 
имаме в Декларацията. Първо по отношение на бюджет и второ по отношение на леглата.  
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 
 Сега, по отношение на бюджета в края на миналата година за последното тримесечие 
ни бяха дадени по 245 хиляди лева месечно. На тази база, за това най-много ме е яд на Емил 
Стоянов, защото той каза – както ти е последното тримесечие, такъв ще ти бъде лимита за 
следващата година, ти нали помниш началото на 2018 г.? Действително в края на 2017 г., за 



 

 
 

последното тримесечие имахме около 200 хиляди лева на месец и така ни го оставиха за 
цялата 2018 година, на основание на последното тримесечие. Сега си помислихме, че на база 
245 ще ни дадат по 245 хиляди на месец. А те ни дадоха 220 хиляди. Разбирате ли, от там 
идат проблемите. А ние работим и действително обемите, които се изпълняват през по-
голямата част от годината са в рамките между 235 и 250 хиляди лева. Такова е населението.  
 По отношение на леглата нали казах, ние сме ги дали в срок.Не сме задължени да 
дадем на Касата нашия вътрешен Правилник. Дадохме им го знаят. РЗИ няма никакъв 
отговор. С отделни връзки и контакти в Министерството, звъним по телефона – ами ще 
видим дали ще Ви се одобрят. Думата „одобрени“ никъде не пише в Наредбата. Те ги гледат, 
но никъде не пише в Наредбата, че Министерството ще одобрява. Аз тогава нямаше да споря.  
Искам 100 легла, то не ми ги одобрява, няма виновни, но в момента никой не ми е казал – да 
леглата, не – леглата. Както каза той от 15 февруари е в процедура, днес е 13 март, един 
месец мина.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Мълчалив отказ е това. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 
 Никъде не пише. То го няма като понятие това, разбирате ли? Значи те си говорят там, 
като се съберат, официално нямам нищо. И още нещо да Ви кажа, примерно една пътека 
беше 300 лева. На пети март идва и става 500 лева обаче със стара дата и аз си надвишавам 
парите без да искам и последния месец дадоха 10 хиляди лева повече и те падат автоматично, 
като над лимитни. Значи януари имам 7 хиляди, се и за февруари имам 10 хиляди лева. И 
какво да правя, аз трябва да ги търся от някъде. И дано април месец казват, че ще се 
преразпределят, ще видим. Ако питате нещо мен казвайте.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Наистина тона на декларацията е малко в посока Емил Стоянов и не мисля наистина, 
че ще постигнем желания ефект, наистина би трябвало малко да се преосмисли и преработи, 
ако изобщо ще се приема тази декларация по наше решение, днес до края на деня естествено. 
Понеже тук изцяло в тази декларация се напада Емил Стоянов. Аз също много го харесах, 
беше много изчерпателен, добре обясни, търпелив, не знам, просто наистина трябва да се 
говори с факти. Защото г-н Яков казва, ама той тъй каза декември месец. Да де, каза, ама 
дали го е казал, ние там не сме били, не сме чули. Някъде написал ли го е? Наистина казал, 
рекъл това е моето лично мнение 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попов 
 Едно говори, друго действа. Гледайте Търговище, това е заговор срещу Попово, защо 
не виждате какво прозира в тези нормативни документи Емил Стоянов, които ни ги изтресе 
тука. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Добре, ама това казвате Вие, той казва друго, аз искам да вярвам на това, което съм 
чула и видяла. Не мога да вярвам на всичко, което ми се каже от него и от Вас, няма значение 
от кой. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попов 
 Аз не му вярвам. Не му вярвам, защото два пъти, три пъти съм бил в контакт с него. 
Едно говори, друго прави.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Нищо не пречи на г-н Яков да си изпраща писмено запитванията по казусите, по 
документацията, която е подал, той може да отправя запитвания към РЗИ, РЗОК, Търговище, 
София, пише си – изходящ номер, папката, има си срокове за отговор. Това .. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 
 Всичко съм направил. Обърнахме се на чиновници, които смятаме. Няма лошо, ще ги 
пиша тези работи, но за да няма тука, понеже казаха, че са направили десетина проверки при 
нас, нямам нищо напротив, комисия от Вас, ето г-н Петров беше оня ден, вадим папката от 
миналата година, виждаме колко заповеди има издадени и виждаме колко протокола има. 



 

 
 

Заповедите са малко. Сега пак имам от вчера заповед, две заповеди имам от вчера – от 11 до 
31-ви март ще ми се прави проверка. Правят 2, 3 ,4 проверки. За мен протоколите са 
проверки, а не самата заповед. Тя е в началото на месеца. Така, че идвате, броите, ако съм Ви 
излъгал, застреляйте ме. Нямам нищо напротив, но има документация, която се пази. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ето пак е въпрос на тълкование, кое се приема за проверка. Има много желаещи, нека 
да караме поред. Първо беше г-н Джамбазов. Д-р Колева, заповядайте, щом отстъпваш реда 
си. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Много приказки изприказвахме и в края на краищата кое е най-важното. Първо трябва 
да се увеличи броя на леглата, за да можем да приемаме толкова болни, колкото имат нужда 
от медицинска помощ. От там трябва да се увеличи съответно лимита, да ни се заплати това, 
което сме изработили и от там нататък ще почне и най-важното. Ще се вдигнат заплатите на 
хората и ще се привлекат хора да работят. Защото аз не знам имате ли представа, хората, 
които работят в болницата на каква възраст са. В нашето отделение, където сме – 15 души 
имам предвид среден и висш медицински персонал, две от медицинските сестри са с възраст, 
която е преди пенсиониране. Другите ми медицински сестри са в пенсионна възраст. Утре 
една, ако си тръгне, какво правим. Трима доктори сме и единия, най-младия е на 50 години. 
50 години – млад доктор, аз съм с пенсия, утре може и да ме няма. Остават двама доктори, 
какво правим? Значи, ние трябва да си завишим лимита, да си качим заплатите и да 
привлечем млади хора, които да дойдат да работят. Младите медицински сестри, които бяха 
тука отидоха по други болници. Защо отидоха по други болници, защото заплатите са по-
големи. Предложим ли им заплата, която съответства на заплатата, която получават, много 
ясно ще се върнат. Семействата им са тука, децата им са тука. Спестяват си пътуванията и 
другите неща. Това са в общи линии нещата. Всичко друго е… 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попов 
 Д-р Колева, кажете ни в тия два момента Търговище удовлетворява ли ни – нито 
легла, нито лимит. Какво ми приказват тука, какво? Водим война. Срещу нас има 
Търговищката гилдия заговор и много Ви моля недейте да заставате като съветници на 
страната срещу Попово, защото Вие в момента точно това искате. Една част. Да не обидим 
тоя, да не обидим оня. Чиновника ще помага на Попово! Видяхте ли как дойде. Защо дойде? 
Защото това ще отиде при Премиера. Дали е вярно, дали не е, да си го доказва! Фактите – 
нито легла, нито лимит ни е увеличен. Защитавайте, аз даже се радвам, че го защитавате1 Г-н 
Димитров, г-н Петров, защитавайте го !  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, продължаваме нататък, нека не влизаме в полемика. Г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Не мисля, че някой от нас, говоря за нашата политическа група е против откриването 
на тези легла. Напротив, ние ще подкрепим, ще подкрепим самия факт за тези легла. 
Искането, желанието на Попово да се развива като болница. Относно Декларацията, аз 
смятам, може би, моите колеги ще ме подкрепят, те се изказаха, повечето от тези неща, може 
би ще ги потретя в момента, че тази Декларация от две страници, недопустимо е в едната 
страница да се жалим, да се жалим от проверките, които са ни направени. Проверки, които на 
фона на областта са пропорционални, дори сме на второ, на трето място, дори което 
Управителя на самата болница каза, че те са желани и действат образователно и той няма 
никакви проблеми с тези проверки. Така, че това е относно декларацията. Ако тази 
декларация бъде преработена и да не нападаме, да не се жалим толкова много от неща, които 
са законосъобразни, аз я подкрепям, дори не 23 легла и 40 легла да искате, ще имате моето 
ЗА! Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Джамбазов. Друг някой искаше да каже нещо. Г-н Костов, да не се 
повтаряме много.  



 

 
 

Илиян Станчев- общински съветник 
 Благодаря г-н Председател. Ние на последната сесия всички се бяхме обединили 
около решението да има Декларация. Така завърши нашата сесия. Много добро впечатление 
ми направи тогава и отношението на г-н Петров тогава като каза, че въпроса не бива да бъде 
политизиран, искаме хората в града да бъдат защитени и да им се дава нужното, 
здравеопазването от , което те имат нужда. Аз искрено се надявам, че г-н Стоянов днес тук 
не беше като човек, който е дошъл да се оправдава, защото в самото начало той каза, че 
чувал за напрежението в поповската болница още преди време. Според мен е можело да 
реагира и тогава, нали да не се чака последния момент, сега когато има и Декларации вече и 
тогава да ходи да съдейства, така че такава или под друга форма Декларацията тя трябва да 
бъде подложена на гласуване. Дори и да се промени, пък както каза и г-н Веселинов, има си 
институции, има си и началници той, нека там нещата се решават. Ние като общински 
съветници искаме своето – да защитаваме интересите на хората, те да бъдат добре 
обгрижвани и лекувани. За нас това е най-важно.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Станчев. Г-н Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Смятам, че в така написаната Декларация, ние не се жалваме, просто се констатират 
написаните проверки и се констатира какви са желанията, не само на ОбС, ами и на 
гражданите на Община Попово, защото разбрахме че легловата база тук на място в град 
Попово, капацитета и е около 80 % се пълни, този капацитет леглови. Значи, нищо странно 
не се иска в декларацията освен просто да бъде увеличен броя на леглата, за да могат 
болните да бъдат адекватно посрещани. Нищо не пречи да подкрепим искането и да 
участваме адекватно и да бъдем в полза на обществото, защото има много възрастни хора, 
населението на страната като цяло застарява и община Попово не прави изключение. А тези 
възрастни хора нямат някой път прекалено много време да се лутат и да търсят помощ в 
други болници в други населени места. Нека да им дадем шанс да намерят решение на 
здравословните си проблеми тук на място и да гласуваме ЗА тази Декларация.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Попвеличков. Г-н Костов, наистина за последно, заповядайте. 
Йордан Костов – общински съветник 
 Първо искам да направя едно предложени, гласуването по тази точка да бъде 
поименно. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

В тази връзка искам да Ви кажа, че на база на основанията, които са цитирани в 
докладната гласуването е явно с вдигане на ръка. Ако ние вземем решение на базата на Ваше 
предложение, че гласуването ще бъде поименно, нищо не пречи да го вземем това решение 
да гласуваме поименно.  
Йордан Костов – общински съветник 

И още само един въпрос да засегна. Не сте ли забелязали, че в България, ако не искате 
да се случи нещо, създаваме комисия. Каква комисия да създадем ние, какво разбира чак 
толкова. Трябва да се подкрепи Декларацията, за да може да не ограничаваме хората, даже и 
да са болни. Значи, ние ограничаваме хората 12 белодробни само могат да са болни, 
тринадесетия не може да е болен. Трябва да се разбират хората помежду си кога да 
боледуват ли? Аз съм ЗА Декларацията и ако може да гласуваме моето предложение. 
Благодаря! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Черкезов, дайте да се ориентираме към приключваме. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Да се ориентираме и за това искам да кажа нещо.  Значи мисля, че всички сме наясно, 
че за предложението брой легла и месечен лимит не виждам някой от общинските съветници 
да е против. Проблема е с текста на Декларацията и тона. Мен също ме притеснява. Като 



 

 
 

почнем от там, че сме я адресирали до г-н Премиер, г-н Борисов и г-н Министър Председател 
в рамките на една страница, като стигнем с обвинения, които след тоя разговор вече не съм 
сигурен дали са основателни и като прегледам и заглавието – Декларация, пък то май е 
молба, жалба, сигнал и всичко друго останало, в тоя текст не бих я подкрепил. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Черкезов. Г-н Гецов, заповядайте. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Много внимателно изслушах всички дебати по проекта за Декларация, която 
разглеждаме днес. Проблемите на болницата не са от днес. Те са от години наред и са 
наслагвани с течение на времето. Сега наистина е дошъл момента да се приеме тази 
декларация. Всички сме обединени около това, но аз не съм съгласен с тона в Декларацията и 
така както са изложени проблемите. Аз, като човек, който обича точните неща не мога да 
взема решение на кого да вярвам. На г-н Стоянов или на г-н Яков. Но може би, Вие не знам 
как ще прецените в този си вид тази Декларация не бива да и даваме ход, тя трябва да бъде 
преработена в подкрепа на колегата Черкезов казвам, защото тя наистина е насочена 
тенденциозно към определен човек. Стана ясно, че леглата не зависят от г-н Стоянов, 
другите неща, да могат да се решат в процес на диалог, на разговори. Всичкото е 
дипломация. Г-н Яков, ако си спомняте на конкурса аз Ви поставих въпроса ясно ли Ви е, 
какво е състоянието на поповската болница? Така, Вие ми казахте – да, ясно ми е. Виждате 
ли, колко Ви е ясно сега какво е състоянието на поповската болница. Защото когато, Вие 
встъпихте като Управител, когато Ви утвърдихме тук в ОбС, аз предложих Вие да изготвите 
една програма, Стратегия и Програма за оздравяване. Това са две отделни неща. Стратегията 
има дългосрочен план, а мерките, които трябва да се вземат за оздравяване на болницата са 
отделно. Ние вече колко месеца, може би около година сте управител, такива мерки не сме 
разгледали в ОбС. И ако така продължат нещата, д-р Колева, това което каза, аз искам да 
задам въпроса – от болница Папуров има ли текучество на кадри или не? Аз знам, че в 
Попово има и за това казвам. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 
……………… господин Яков не говори на микрофон……….. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Ами, няма да има. Защото само нещо друго ще кажа. Ако си спомняте колеги, 
миналата година бяха посочени тринадесет болници в национален мащаб, като беше 
използвана думата болница в болница. И само една общинска болница беше спомената, това 
беше поповската болница. От тук нататък си направете изводите за какво е състоянието на 
поповската болница и защо продължава да е такова състоянието. Аз смятам, че Декларацията 
в този вид аз няма да я подкрепя, защото казвам има явно противоречие в данните, които 
беше изнесъл г-н Стоянов и които са посочени, те са дадени от г-н Яков за Декларацията. Аз 
пак казвам в този си вид не мога да я подкрепя, защото гласувайки, аз не мога да гласувам 
неверни факти и обстоятелства, които въпреки, че ние ще се скрием зад общото, виждате ли 
ОбС е гласувал, там всеки гласува по съвест. Не съм адвокат на никого, но пак казвам – чрез 
диалог нещата могат да се решат. Затова трябва се води един последователен, дипломатичен 
разговор, а не конфронтацията. Конфронтацията е водила до битки и до войни. Нищо друго 
не е водила. Ние няма смисъл да откриваме и да водим някакви битки и войни. Благодаря Ви 
за вниманието.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Гецов. Аз съм учуден от неговото изказване, но явно той си има 
мнение. Имате ли други изказвания господа? Г-н Яков, заповядайте да отговорите на 
въпроса. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 

В град Търговище МБАЛ Попово има три отделения. Там под наем, как, отделенията 
са към поповската болница. Всички приходи и всички разходи, които ги правят  отделения в 
Търговище и в Попово идват на една сметка в МБАЛ Попово. Болница в болницата е, ако на 



 

 
 

две сметки отиват парите. Правим 56 000, правим 220 000 лева всички пари идват тука. От 
там плащаме лекарства, заплати, токове и т. н. Плаща ги МБАЛ Попово. Така, че дайте да не 
вкарваме така болница в болницата, не е правилно. Това искам да кажа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, аз предлагам да се ориентираме към приключване. Г-н Димитров, за трети 
път.. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Аз имам един въпрос, спомням си когато станахте Управител, тогава също говорехме 
аз тия лимити. Тогава говорехме за едни 198 хиляди, които също не Ви стигаха. Много добре 
си спомням, че тогава казвахте, че ако имате 220 хиляди нещата ще бъдат по-добри и т. н. и 
т. н. Сега виждаме, че те стават 221 хиляди лева, Вие казвате 250 хиляди лева. Искам тук да 
заявите на този микрофон и да се запише в протокола, Вие дали след като Ви дадат 240 
хиляди лева няма да поискате 300 хиляди лева? Благодаря. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 

Благодаря за уточняващия въпрос, който искате. Значи, когато се присъединиха 
отделенията и станаха 6 отделения от 75 хиляди лева станаха 198 хиляди лева лимита заради 
новата дейност. В края на годината, аз за това Ви казвам, че така малко маркира чиновника 
Стоянов, каза ей последното тримесечие го работите по здраво и Ви се гледа последното 
тримесечие, затова ще Ви ги направим за следващата година колкото са. Така, обаче 
последното тримесечие беше слабо. Аз тогава поисках 220, но ми дадоха 200. И ние тогава 
взехме да правим по 210, 220 и направихме 70 хиляди лева над лимитни, тоест неплатени. За 
това ги исках тези 220, за да не влизаме в това. Същевременно, значи извинявайте, но хората 
влязоха в темпо, сигурно благодарение на конкуренция, на не знам какво, но примерно 
поповските отделения, които правеха по 60, 70, 80 хиляди в момента правят 130 хиляди лева, 
само поповските отделения. Разбирате ли, работата потръгна, може би населението започна 
да вярва повече на болницата, нямам идея от какво е. То, така или иначе д-р Колева не пада 
под 50 000 лева на месец. И затова, за да работим нормално миналата година все по 200 
хиляди лева, най-накрая ни дадоха по 240 хиляди лева и ние си отдъхнахме три месеца. И 
поискахме тази сума. Значи, разберете, ние не можем да правим повече от 260-270 хиляди 
лева, ако ще аз да взема да оперирам и министър Ананиев да дойде тука. Защо, не защото 
болницата е зле, не защото са малко леглата – населението е толкова, бе приятели. То зависи 
от населението – обслужваш 40 000 човека население, дошли още 1000 от вънка, ами то няма 
как да станат един милион. Да Търговищката болница голямата прави 900 хиляди, един 
милион на месец, но тя е пето ниво, тя е по друг начин конструирана. И за това Ви казвам, за 
да пишем спокойно, затова искам от Вас като Декларация, като помощ, като рамо, дайте 24-
250 хиляди лева да ги гласуват, агитирайте, не знам как ще я напишете декларацията и ни 
дайте 88 легла, за да дишаме спокойно.  

Що се отнася тук, забравих да кажа на Областния Управител каза, че има трима 
хирурзи в Попово, защо не работят в Поповската болница. Няколко разговора с тях – не 
желаят. Не желаят да работят. Работят в Спешна, Тинев работи в Търговище и тук сме им 
оставили на двамата един кабинет, за да могат да обслужват населението, но не съм към нас. 
Те са си към Търговище и към Спешна помощ. И действително тук д-р Колева е много права. 
С д-р Цонева мислим да ходим до Варна и до Шумен за да сключваме договори за бъдещи 
примерно, които са завършили медицински сестри и лекари да идват при нас било на стаж, 
било на друго, защото аз съм най-младата медицинска сестра там. За година и половина от 
както съм на работа едно момиченца младо сме назначили. Друго всичко е пенсионер, 80 на 
сто са пенсионери. И с лекарите е така. Колева е абсолютно права. Тя да си тръгне утре и 
падат всички. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Яков. Хайде да се ориентираме г-н Димитров. Да кажете.  
Костадин Димитров – общински съветник 



 

 
 

 Сега имам въпрос към г-н Яков. Той спомена 70 хиляди над лимитни. И ние тука се 
чудим и въртим едни приказки от тази сутрин, всевъзможни неща, всевъзможни глупости 
говорим само и само да не направим нещо. Искам, моето предложение е следното, г-н Яков, 
какви са сумите, над лимита, които имате изработени болницата ориентировъчно, долу горе?  
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 

Момент, само, казвам – за 2015 г. има 31 хиляди лева, за които сме завели дело и на 
втора инстанция е спечелено в София. За 2016 г. са били съвсем малко и за 2017 г. са някъде 
около 17 хиляди лева по памет за да не Ви излъжа. За да не изтърва сроковете за 2016 г. 
някъде до юни месец също трябва да заведа дело да си ги искам тези пари. За 2018 година са 
около 70 хиляди лева до края на юли само за 2018. За тях края на ноември, началото на 
декември заведох иск, за да мога да си ги търся тия пари. За януари месец в момента са 7 
хиляди, за февруари месец вчера дойде отчета са някъде около 11 хиляди лева над лимита. 
Тоест само за 2019 г. вече имаме 18 хиляди лева над лимитни.  
Костадин Димитров – общински съветник 

Много благодаря. Предложението ми е следното: разбрах, че вече има хора, които са 
против тази декларация по различни съображения.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Господин Петров, моля за тишина, недейте влиза в разговор. 
Костадин Димитров – общински съветник 

Аз Ви слушах, слушах Ви много добре. Четири години почти Ви слушам много добре 
Ви слушам, Вие си говорите каквото си искате, претендирате за стил на общуване, а това го 
правите Вие, така продължавам по следния начин. Г-н Гецов каза, че няма да гласува 
декларацията. До колкото разбрах г-н Димитров и той няма да гласува декларацията, г-н 
Черкезов, той също няма да гласува декларацията и аз ще предложа следното:  нямам нищо 
напротив Вашето мнение – не гласувайте декларацията, но  от 2015 г. тази болница има да 
получава пари – всички имате бизнес, г-н Черкезов има, г-н Димитров и той има бизнес с 
недвижими имоти и Вие имате, платете ги тези пари на болницата всичките и ще правим 
декларации, каквито искате и когато искате и след колкото време, но тези хора там, които 
работят се чудят как да работят и болницата по тоя начин я затриваме не знам от колко 
години. Да, нямам нищо против – платете ги тези пари на болницата и ще правим във 
времето в 10 години напред, нещо ще правим там. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Димитров. Г-жо Георгиева, вдигате ръка, но все пак имаме някакъв 
Правилник, който аз до сега в името на това всеки да се изкаже го пренебрегвах, но трябва в 
края на краищата да спрем, защото когато говорим едно и също много пъти е безсмислено, 
затова предлагам да преминем нататък към работата. Колко време ще отнеме това кажете и 
Вие сте последна. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 ……… общинската съветничка не говори на микрофон ……………… 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Прекратяваме дебатите, г-н Яков една дума само по отношение на тези 100 хиляди, че 
аз …. 
Йовчо Яков – управител на МБАЛ – Попово ЕООД 

Пак казвам, че последното тримесечие ни вдигнаха от 200 на 240 хиляди лева именно 
от там са парите именно от лобирането на Людмил Веселинов и на ГЕРБ станаха 240 хиляди. 
Това са … хиляди лева, не са дадени от задния джоб. Други пари не са ни дадени просто, 
разбирате ли. Това е октомври, ноември, декември от 201 хиляди станаха 240 хиляди за 
ноември. Ето там има в справката. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, ама тези същите сега ни ги орязват и ни връщат на 220 хиляди. Ние в момента все 
пак говорим за бъдещето. Колеги, прекратяваме дебатите. 
Радияна Георгиева – общински съветник 



 

 
 

………… общинската съветничка не говори на микрофон ………….. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ами възможно е, напълно е възможно. За тази цел, Вие знаете, че дадохме на 
прокуратурата да провери как е управлявана болницата, отговора беше, че няма такива 
злоупотреби. Така, добре, мисля, че изяснихме си фактическата ситуация.  

Много моля, прекратяваме дебатите, сигурно всеки има още нещо да каже, но  не 
може да говорим без край, затова има едно предложение, което е постъпило от г-н Костов. 
Предложението беше гласуването на Декларацията да бъде поименно въпреки основанията, 
които са за явно гласуване, така, че който е съгласен гласуването по тази докладна да бъде 
поименно, моля да гласува:  
Никола Джамбазов – общински съветник 

А имаме ли право да го правим това? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

По принцип, когато вземем решение – ДА, въпреки мотивите, ние вземаме решение 
тук на место, че може да бъде различно гласуването и го правим различно, след като вземем 
решение с мнозинство.  

 
Гласуваме ЗА: 
 

ЗА         -        18 
   ПРОТИВ       -      1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      7 

 
Предложението се приема ! Приемаме, че гласуването по тази точка ще бъде поименно. 

И тъй като прекратихме дебатите остава само да гласуваме тази докладна  ще ми 
позволите да премина към .. 
Николай Черкезов – общински съветник 

Имаше предложение от г-н Димитров, няма ли да го подложите на гласуване това 
предложение? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Какво беше предложението, припомнете ми г-н Димитров.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Да, и другото, което е, когато направим така, че болницата да си получи парите и да 
им ги върне на тия хора, които не са съгласни с Декларацията и готово. Да, нямам нищо 
против. Другото, което е – дори и да не е добра тази декларация, тя е нещо. Като толкова не е 
добра, ще направим втора декларация след това. Но това е някакъв жест от страна на ОбС. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря. Г-н Черкезов, ако подложа това на гласуване, нищо чудно Министър 
Горанов да ме скинджува, така че позволете ми да не го подлагам, защото ще заангажираме 
Костадин Димитров – общински съветник 

Безотговорно е това отношение – нямало да гласуваме декларацията, защото там две 
точки имало в нея. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Дами и господа, преди да преминем към гласуване  
Николай Черкезов – общински съветник 

Това не е декларация, това е молба, това е жалба. Каква декларация, каква позиция 
изразява ОбС  
Костадин Димитров – общински съветник 

Това е твоето мнение… 
Николай Черкезов – общински съветник 



 

 
 

………….. /общинският съветник не говори на микрофон/…………… че някой 
обявява някаква позиция, каква позиция обявява? А прочети ми едно изречение, което да 
кореспондира ………………………текста не става за нищо, за това говорим. 
Костадин Димитров – общински съветник 

Според теб, това е положението.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ние искаме да напишем нещо, ама някой казал, че не искаме.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Мисля, че продължаваме  дебатите. Приехме, че прекратяваме дебатите, има различни 
мнения. Който е съгласен или не е съгласен ще го изрази с вота си. Така, че чета проекта за 
решение по тази точка: 

 
На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Приема Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред „МБАЛ – 
Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК – гр. Търговище. 

2. Декларацията да се изпрати на Министър Председателя на Република България г-н 
Бойко Борисов, Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев и Управителя на 
НЗОК д-р Дечо Дечев.  

 
Приложение: Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред 

„МБАЛ – Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК гр. Търговище.  
 
Преминаваме към гласуване на решението поименно: 

Димитър Димитров – общински съветник 
Вие сам си противоречите. Казахте сам, че на това основание нямаме право да 

гласуваме поименно. ………………… /общинският съветник не говори на микрофон/.. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

И променихме ……..прочетох го чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, можем след като имаме 
решение, че по тази точка ще гласуваме по различен начин. Нали взехме решение. С 
мнозинство взехме решение. 

Така, преминаваме към гласуване: 
 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ПРОТИВ   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ОТСЪСТВА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    



 

 
 

 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ        
 18. Николай Цонев Черкезов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ОТСЪСТВА    
 26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 

ЗА         -        17 
   ПРОТИВ       -      2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      7 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 501               

 
На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
1. Приема Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред „МБАЛ – 

Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК – гр. Търговище. 
2. Декларацията да се изпрати на Министър Председателя на Република България г-н 

Бойко Борисов, Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев и Управителя на 
НЗОК д-р Дечо Дечев.  

 
 

Приложение: Декларация от Общински съвет Попово относно проблемите пред 
„МБАЛ – Попово“ ЕООД и действията на Директора на РЗОК гр. Търговище.  
 
 
Благодаря Ви, госпожи и господа.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Може ли едно съобщение да направя? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Преди или след като приключим? Сега в момента, да заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
  Протокол П-0300251882135403073-001от 01.03.2019 г. Това е протокол от 10 страници 
по повод съмненията и отправените в последствие обвинения от ПП АБВ към мен за това, че 
съм извършвал незаконни действия. Протокола е от НАП, който НАП ми направиха 
финансова ревизия в тримесечен срок, така че колегите, ние, че ще се видим с тях в съда, ще 



 

 
 

се видиме, ама ако имат доблест, тука да ми се извинят за всички обиди, които отправиха по 
медиите към мен, включително и пред Вас с четенето на декларацията, която говореше колко 
съм лош и какъв голям крадец съм. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря, г-н Димитров. Г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 
  …………….. / общинският съветник не говори на микрофон/ ……………….. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 
 

Колеги, закривам извънредното заседание на ОбС Попово.  
 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

     
 
 
 
 
 
    

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

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


