ПРОТОКОЛ
№1
Днес 26.01.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе І редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Златко Славев и д-р Крум Бонев.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.09 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам І редовно заседание за 2018 година на Общински
съвет Дупница.
Ще изчета Решение № 372/19.01.2018 г. на ОИК, относно обявяване за избран за
общински съветник от квотата на ПП „ГЕРБ“.
/чете Решение № 372/19.01.2018 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола /
Ще помоля г-н Борислав Йорданов Костадинов да заповяда на микрофона за полагане
на клетва.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на
страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община
Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-н Борислав Йорданов Костадинов подписва клетвената декларация/
/аплодисменти/
Преди да преминем към дневния ред, ще ви прочета едно заявление което е постъпило
в деловодството на ОбС с № 60/23.01.2018 г. от д-р Йордан Георгиев Никулчин. С него същия
подава оставка като общински съветник в ОбС Дупница.
/Чете заявлението/
Всички имате раздаден Дневния ред с № 35 / 19.01.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на
територията на Община Дупница. /вх. № 18/16.01.2018 г./

2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
бюджета на Община Дупница за 2018 година. /вх. № 15/15.01.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Правилник за оргавизацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за
младежта към община Дупница и създаване на Общински консултативен съвет по
въпросите за младежта. /вх. № 771/18.12.2017 г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Отчет на
Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за
периода м. февруари 2017 г. – м. декември 2017 г. /вх. № 10/15.01.2018 г./
5. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Отчет за
работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.02.2017 г. до
31.12.2017 г. /вх. № 17/15.01.2018 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04220.18.25 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м. „Фандъклъка“. /вх. № 24/17.01.2018 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх. №
26/17.01.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /шести/ образуван от имот с
планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/, квартал 8 по регулационния план на с. Делян,
Община Дупница. /вх. № 27/17.01.2018 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
80491.78.30 по кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 28/17.01.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 80491.71.150 по
кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 29/17.01.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 80491.75.60 по
кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 30/17.01.2018 г./
12. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение
№161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на
“Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница,
изменение на учредителния акт и освобождаване на управителя от длъжност. /вх. №
34/18.01.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 50/22.01.2018 г. от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно предложение за допълнение на
дневния
ред
с
докладна
записка
с
№
45/19.01.2018
г.,
относно
Приемане на решение за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на План регулация (ИПР) в обхват: УПИ ІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство и УПИ ІІІ – за търговски и обществено-обслужващи дейности, кв.
1911 по регулационния план на гр.Дупница (поземлени имоти 68789.30.27 и 68789.30.26 по
кадастралната карта на гр.Дупница).
Също така е постъпило с вх. № 57/23.01.2018 г. от инж.Методи Чимев за допълнение
на дневния ред с т. 14 докладна записка № 43/19.01.2018 г., относно Издаване на Запис на
заповед от Община Дупница в полза на МРРБ, УО на ОП „Региони в растеж”2014-2020,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020,
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“.
И като т. 15 с вх. № 44/19.01.2018 г., относно Одобряване на Споразумение за
сътрудничество между общините от РСУО “РИЛА ЕКО”.
И предложение с вх. № 61/23.01.2018 г. от Емил Гущеров в деловодството на ОбС със
следното предложение за допълнение на дневния ред с докладна записка с вх. №
58/23.01.2018 г., относно Определяне на нов представител на Община Дупница за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта, като т. 16.
Който е „да“ това да допълним дневния ред с точки 13, 14, 15 и 16, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се да допълним дневния ред с тези точки.
Гласуваме целия дневен ред с допълненията.
Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на
територията на Община Дупница. /вх. № 18/16.01.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
бюджета на Община Дупница за 2018 година. /вх. № 15/15.01.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Правилник за оргавизацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за
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младежта към община Дупница и създаване на Общински консултативен съвет по
въпросите за младежта. /вх. № 771/18.12.2017 г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Отчет на
Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за
периода м. февруари 2017 г. – м. декември 2017 г. /вх. № 10/15.01.2018 г./
5. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Отчет за
работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.02.2017 г. до
31.12.2017 г. /вх. № 17/15.01.2018 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04220.18.25 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м. „Фандъклъка“. /вх. № 24/17.01.2018 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх. №
26/17.01.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /шести/ образуван от имот с
планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/, квартал 8 по регулационния план на с. Делян,
Община Дупница. /вх. № 27/17.01.2018 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
80491.78.30 по кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 28/17.01.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 80491.71.150 по
кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 29/17.01.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 80491.75.60 по
кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 30/17.01.2018 г./
12. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение
№161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на
“Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница,
изменение на учредителния акт и освобождаване на управителя от длъжност. /вх. №
34/18.01.2018 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) –
изменение на План регулация (ИПР) в обхват: УПИ ІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство и УПИ ІІІ – за търговски и обществено-обслужващи дейности, кв.
1911 по регулационния план на гр.Дупница (поземлени имоти 68789.30.27 и 68789.30.26 по
кадастралната карта на гр.Дупница). /вх. № 45/19.01.2018 г./
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14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на МРРБ, УО на ОП „Региони в растеж”20142020, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020,
Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. /вх. № 43/19.01.2018 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на Споразумение за сътрудничество между общините от РСУО “РИЛА ЕКО”. /вх. №
44/19.01.2018 г./
16. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Определяне на нов представител на Община Дупница за участие в комисията за изработване
на областна здравна карта. /вх. № 58/23.01.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Преди да започнем работа на днешната сесия бих искал да изясним една информация,
която излезе преди 2 дни в медиите. Мисля, че касае работата на нашия ОбС. Не е приятна
информацията, включва Вашето име. Предполагам, че колегите също са я чели. Бих искал
директно да поставя въпроса към вас да ни кажете наистина ли Софийска градска
прокуратура както пише в медиите е повдигнала обвинения към 6 човека между които сте и
Вие. Това ми е директния въпроси след това да видиме какво……..
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Ще ви отговоря, че няма от какво да се притеснявате нито вие,
като част от колективен орган в който аз съм Председател, нито аз има от какво да се
притеснявам. Към момента нито има връчвано обвинение и не мога да коментирам
журналистически интерпретации по тази тема. Благодаря ви.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Т.е това не е истина. Така ли?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Казах ви не мога да коментирам към момента неща които не са се случили и са
интерпретации на различни журналисти. Към мене няма повдигнато………
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Ако това е така, внасяте някакво успокоение, но ако не е така, не знам.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Аз ви отговорих много точно и ясно. Гледам ви в очите, гледам всичките. Няма от
какво да се притеснявам. Това са си………….
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Обвинението е много сериозно, за това което е посочено в медиите и се позовават на
информация на през службата на Софийска градска прокуратура.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Живеем в демократична държава и когато има нещо и след решение на независимата
институция Съд, едва тогава може и вие да заклеймявате някой който и да е той, че е
извършил нещо престъпление. Във вестниците може да пише абсолютно…….
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Просто питам.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
И аз ви отговорих.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Питам, защото хората също пипат. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви и на вас.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Дупница. /вх. №
18/16.01.2018 г./
Нека чуем становищата на икономическа комисия г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа.
Положително становище на икономическа комисия по докладната. Имотите които са
предложени са така общо взето от предни години, но и сравнително атрактивни. Надяваме се,
че сега в години на икономически растеж инвеститорите ще погледнат към Дупница. И като
казахме инвеститори, със свое решение комисията изисква със свое решение чрез кмета на
общината ОА да създаде регистър на имоти над 5 000 кв. м, находящи се в землището на
населени места от Община Дупница в обхват до 1 км. от автомагистрала „Струма“ и гл. път
Е79. Защо е това решение на комисията? За да може когато дойде крупен инвеститор да може
веднага да му бъде посочен терен където евентуално да развие някаква инвестиционна
дейност. Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Г-н Пилев, заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията проведе редовното си заседание и по тази точка първа от дневния ред с пет
към един гласа взе решение докладната да бъде предложена на общ. съветници за гласуване.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Пилев. Колеги, имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува!
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№1
1. Общински съвет – Дупница приема Годишна програма за 2018 година за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община
Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2018 година.
/вх. № 15/15.01.2018 г./
Колеги, нека чуем становищата на всички комисии.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Като основен документ за работа на ОА и ОбС Дупница комисията така разгледа
задълбочено макрорамката на бюджета, приходи и разходи, тенденции и т.н. Като цяло
положително становище по докладната записка. Тук също взехме следните решения.
Първо. В комисията разпределяща средствата за читалищата по чл. 5.3.1 от решението,
да вземат участие общински съветници определени от кмета на общината.
Точка втора. Кмета на общината да извърши предпроектни проучвания за изграждане
на пътна връзка с автомагистрала „Струма“ в района около с. Джерман.
Трето. В срок до сесията на ОбС Дупница през м. февруари, ОА да предостави
културен и спортен календар за 2018 година.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
До толкова до колкото бюджета е и политически акт, един от колегите в комисията се
въздържа от гласуване и отново с 5 на 1 гласа комисията предлага бюджета да бъде приет.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Г-жа Инкьова. Благодаря ви.
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Г-н Павлов. Благодаря.
Г-н Кирилов. Благодаря.
Колеги, имате възможност за дебати. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Привет колеги. Докато разсъждавате какви коментари по докладната да направите,
искам да направя предложение за техническа промяна в изписване.
В раздела „Капиталови разходи“, приложение 5 е допусната техническа грешка. Обект
първи, основен ремонт на ул. „Отовица“, участък между ул. „Каваклия“ и ул. „Драгой
Болярин“. Предложението за промяна е между ул. „Мадара“ на мястото на ул. „Каваклия“. И
в същия раздел „Б“ от капиталови разходи т. 22 е изписано „за купуване на част от сграда в
УПИ Х, кв. 13 на с. Яхиново. Част да отпадне. Говориме за закупуване на сграда. Това е
сградата в която се помещава кметството на с. Яхиново и идеята е не да бъде закупена част
от сградата, а цялата сграда.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Искам да се обърна към уважаемите колеги от икономическа комисия. Наистина
уважаеми, не протоколно. Но това което предлагат за пътен възел на магистралата към
Джерман е почти мисия невъзможна. Ще ви кажа защо. Първо при изградена магистрала това
е много трудно да се осъществи. След това има условия по магистралата колко пътни възли
да се направят и през колко километра. Не може на всяка керемидка да се прави пътен възел.
И другото нещо което е финансирането. Това ще бъде много труден за изпълнение строеж,
което ще бъде изключително оскъпено и аз не виждам как от агенцията ще погледнат на това
наше предложение. Ще погледнат малко несериозно. За това моето предложение е така
преразгледайте го това нещо. Ако искате с цифри може да го докажеме, но това е просто
невъзможна мисия.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов. За изказване г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви. За много години на когото не съм казал. Да сме живи и здрави всичките.
И към Данчо конкретно, това е мое предложение. Ежедневно ми се налага да пътувам
аз и хора около мене до Благоевград. Защо го мотивирах и на икономическа комисия и им
благодаря на колегите, че най-малко го поставяме на дебат. Според мен колеги към всичките
съграждани когато се е определяло трасето на магистралата, съответно връзката на
магистралата за нашия град сме пропуснали сериозни моменти мога да кажа. Едната връзка е
преди Дяково горе където знаете и втората е на Бинека. Града ни в исторически план е това
което е за това, че е бил ще използвам един чуждик „на кюше“ и през него е минавал
естествен транспортен път през града. Тогава са били други времената. Днес от моята лична
практика и така се аргументирах пред колегите. Отивайки на Благоевград отивам по стария
път, защото ми е през ръка Бинека. Връщайки се се качвам на магистралата и слизам през
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Бинека, при положение, че съм от града. Няма как да накараме човек да спре да пие едно кафе
в града, условно казано, по начина по който в момента ни е връзката. Сигурно Данчо е прав
като професионалист, цял живот му е минал в така да кажа асфалт, бордюри и павета, но аз
казвам от гледна точка на перспективата за нашия град. Трябва да се опита каквото и да ни
коства. Според мен за питане не бият. Към днешна дата имаме зам. Областен, който е бил
част от общината през годините. Там коментирахме да поканим шефа на пътната агенция, г-н
Председател не знам дали знаете, така да кажа в най-широк план е от нашия регион.
/обаждане от зала/
Ето той подсказа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-жа Божилова.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Не Божилова. Сега шефа на агенцията.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Дончо Атанасов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Дончо Атанасов. Сигурно ще има аргументи против. Това което казвате за
отстоянието, но сега идвайки по магистралата г-н Чимев към вас се обръщам, защото
ежедневно го правя табелата е тесна и висока синя на цвят, защото се излиза от магистрала и
казва Кюстендил и най-отдолу е написана Дупница. Това може да го видите на секундата. Аз
смятам, че нашата задача като хора пребиваващи в тази сграда и в тази зала в момента
задължението на всеки един от нас е да се опитаме да гледаме и в перспектива 10 или 20
години напред. За това си позволих да направя това предложение. Нищо не пречи на ОбС да
всече едно такова принципно решение, да зададеме въпроси аджаба ние в момента може да
гадаем колко ще струва. А иначе там където коментирахме на икономическа комисия като
местност така да кажа при Пульовата воденица където се вижда града, целия град се вижда
има направен мост и единственото нещо което трябва да се направи постъп да се слезе и да се
качи, което е сравнително…….. Сега и ние сме се занимавали със строителство, разбира се не
пътно строителство, къщно строителство, но все пак е по-евтино отколкото да се правят
мостове. И за това аз апелирам към общ. съветници и администрацията да бъде подкрепено
това предложение, да го обсъдиме, да поканиме хората които биха ни дали експертна оценка
и най-малкото да поставиме едно разумно начало. Твърдя, че от това града ще спечели, няма
да загуби. На срещата ще цитирам и Костадинов. Той зададе въпрос към дамата която
представлява общинска собственост и с това приключвам де не ви отегчавам, да бъдат така да
кажа комасирани общински терени с оглед на това ако има някой по-атрактивен инвеститор
да го …….. Долу трябва да кажа, че тази част на града е в окаяно положение. Една такава
връзка г-н Чимев съм убеден, че и вие ще се съгласите би възродил, бе дал тласък на тоя
сегмент от нашия град и на тоя участък. А връзката и за влизане и за излизане от Дупница по
посока кулата ще бъде безупречна.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само няколко неща по темата, защото си мисля, че позабравихме преди 4, 5 години
когато се коментираше, по-скоро се съгласуваше от общинските съвети проект. Не знам дали
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д-р Соколов си спомня. Ние нямахме, имам предвид Дупница, на Бинеко. Принципа поискай
да ти дадат е и за мен печеливш. Тогава в проекта на АПИ нямаше заложено качване и
слизане от Дупница на Бинека. В един много сериозен разговор имайки предвид, че аз си
спомням сумата която беше необходима за изграждане между 700 и 800 000 лв. Пътнико
потока който бяха подали тогава от Областно пътно преминаваше от Кюстендил към
Дупница, не обуславяше да има подобно качване или слизане. И тогава го казах и сега ще го
повторя. Изцяло заслугата беше на Министър Лиляна Павлова. Имайки предвид, че и
Областна администрация и другите общини нямаха отношение по темата. Тя каза след като
града има проблем мисля, че е редно. Така че това което казвате като предложение мисля, че
не е проблем да бъде поставено, но имайки предвид близостта на пътен възел Бинека честно
казано се съмнявам, че биха приели да правят корекции. Не пречи да опитаме разбира се.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Йорданов, когато един човек е общ. съветник и политик въобще трябва
да има така една обща концепция за това на къде иска да върви и какво иска да постигне и да
се бори да го постигне. Тази връзка която се предлага, не я предлагаме само за да бъде удобно
на града. Свържете тази връзка с връзката която дай боже да се случи ж.к. – Джерман, новия
път който предвиждаме, както и пътя ж.к. – Самораново. И тогава не случайно поставяме
въпроси за имотите които са малко по-големи. Идеята е да развием складово развойна
дейност, спедиторска. Да осигуриме близостта до София да доведе тука инвеститори. Защото
начина за подобряване благосъстоянието на хората в този град е само ако тук дойдат
инвеститори. Како казах инвеститори, преди 2 години помолих да се сложи табелка Дупница
надясно на втората връзка, табелка се още няма, все едно този град не съществува.
Другото нещо. Когато ви помолих да сложиме билбордове за автокъщите, вие ми се
изсмяхте и ме обвинихте в какво ли не. В момента се строят поне 10 нови автокъщи. Това е
устойчивото развитие на този град и когато колегите от БСП говорят за инвестиции една
автокъща е около 1 милион. Това са инвестициите в този град. Така, че няма нищо случайно и
ние не искаме тази пътна връзка да се глезиме или да ни е по-удобно, а искаме именно с цел
да се опитаме да привлечеме инвеститори, защото считаме че този район там е подходящ.
Има места, има зони където може да се развие индустриална зона, където може да се развие
стопанска зона, където може да се развие всякаква зона и не е нужно общината да продава
само общински земи. Частните лица също ще продадат свои имоти и така лека по лека ни ще
развиеме икономиката в този град. Това е смисъла на предложението а не……… И от друга
страна аз не считам, че е не възможно, напротив аз пък от моя опит считам, че не е проблем
да се направи тази пътна връзка. Ако е въпроса вече за финансирането до някъде съм склонен
да се съглася с кмета, че е възможно държавата да не иска да отпусне пари. Тогава ще го
правиме с наши с общински пари. Ще го правиме на парче. Ние не случайно казваме кмета да
направи пред проектни проучвания. Следващата година ще отпуснеме пари за проект,
следващата годи ще отпуснеме пари за ляво платно, следващата година ще отпуснеме за
дясно платно. Въпроса е какъв ще бъде ефекта от цялата тази работа.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика г-н Йорданов.
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Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Г-н Костадинов, не ми давай акъл. Аз си изказвам мнение и ви казвам реални неща. Не
ви говорим неща тука за пред микрофоните и за пред публиката. Аз ако ме питате мене аз
искам да има връзка примерно с площада, площада да имаме връзка с магистралата. Не може
да стане това. Разбирате ли го, че не може да стане. И до миналата година като не беше
пусната магистралата, като всичко се движеше по Е79, който е имал интерес ще е заявил.
Значи не е имало интерес. Това ли ще бъде? Магистралата минава точно по това трасе и от
там се вижда целия Е79 и целия Джерман. Например на г-н Пилев като заслужил деятел, аз
предлагам да му направиме една връзка за Крайни бол. Той има мила там, ще му е по-удобно
от Горна махала да се придвижва до Крайни бол.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов. Колеги, други изказвания по докладната. Не виждам. Добре,
г-н Михалчев, заповядайте.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател, имам един въпрос. В капиталови разходи е включено 8 000 лв. за
училище „Климент Охридски“ за плувния басейн. На комисия на образованието не ни стана
ясно точно за какво са включени тия 8 000 лв. И въпроса ми е ако може да разясните за това
нещо. И другия ми въпрос е преди време бяха направени ремонти на, вътрешни ремонти на
част от училищата в града, има още 2 училища които не са направени вътрешен ремонт. Има
ли възможност чрез програми или чрез средства от общината да бъде не частично направено,
защото по този начин тези училища са в неравностойно положение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Михалчев. Инж. Котев, заповядайте.
ИНЖ. СЕРЬОЖА КОТЕВ – Директор Дир. „УТ и С“:
Заложените средства от 8 000 лв. за това училище се отнасят за изготвяне на работен
проект с оглед кандидатстване по различни програми където е възможно.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Котев. Да, заповядайте г-н Чимев за пояснение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
За плувния басейн в „Климент Охридски“ не знам дали си спомняте колеги правихме
решение по мое предложение. Имаше докладна която благодаря за което вие гласувахте за
отдаване под наем. Този режим не проработи. След това променихме режима. Беше заявен
интерес за отдаване на концесия имайки предвид по-сериозна инвестиция за по дългосрочен
период. Отново се разсъхнаха нещата. В случая говориме г-н Райчев, конкретно по въпроса
точно за изготвяне на един работен проект за остойностяване на необходими средства за
привеждането му в експлоатация. Не вярвам някои от присъстващите да е на по различно
мнение от това, че такъв басейн е необходим. Факт е, че идеята беше да се намери някой да го
вземе, да го направи, да го стопанисва, имайки предвид, че разхода по не само по изграждане,
а и след това по поддръжка на подобно съоръжение не е никак малък. Но пък от друга страна
си даваме сметка, че не само за нас, по скоро за нашите деца база плувна няма в града.
Вариант някой да отиде да плува, няма. И се си мисля, че в такава ситуация може би трябва да
изберем по-малкото зло, да се направи един разход, но да решим този проблем. Дай боже.
Мерси.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Павлов. Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги,
Уважаеми гости.
На мен това ми е сигурно 25 или 26 бюджет в който ще участвам в разискванията. Ще
повторя това което казах и миналата година. За мен приемането на бюджет без да се приеме
отчета както беше едно време е все едно да коментираме мач игран през миналата година, а
да го коментираме сега. Но такива са правилата. Не казвам, че някой в тази зала е виновен, но
нищо не се прави по въпроса да се измени това нещо и от нас.
Разгледах подробно отчета, запознат съм с всички цифри. Прави впечатление нали
4 000 000 лв. повече през тази година. Извадил съм си ги да спестя време няма да посочвам
цифри. Искам да кажа обаче аз малко в по-друга насока ще се изкажа този път. Наскоро едно
проучване на един център за икономически мнения посочи, че две трети от България са в
просто в като пустиня. Такава икономическа зона се намираме. За съжаление около 20 града
дават 86% от производството, от продукцията на България и това се прави целенасочено
според мен и според това което следя в пресата и такива зони като нашата се оставят на
доизживяване или каквото можеме самички да направиме. Не че не можеме да направиме
това което сега правиме в момента и планове и т.н., това което каза г-н Костадинов е така, но
без помощ от държавата и целенасочено ние знаеме в кои големи области и общини помага,
няма да можем да се справиме. Защото този централизиран бюджет и аз за това не спрях на
цифрите. Който и да бъде Кмет и ОбС с малко мърдане в ляво и в дясно, нагоре-надолу, това
са цифрите. Основната причина според мен е това, че този централизиран бюджет който
стиска като в менгеме общините, те не могат да предлагат нито стимули, нито кой знае какви
неща, освен увеличение на данъци и такси и т.н. Това пречи на общините и е хубаво, че
последните 2, 3 години се раздвижваме в това нещо. Така че дано избяхаме от тази зона,
защото даваха в синьо успешните, в светло синьо тези общини които са добре но преливат и
другото беше заедно със Северозападна България сме в сивата зона. Така го даваха поне и
това е уважавана институция. Така че ние трябва да работиме, но и държавата трябва да се
намеси и да не действа по политически причини, избирателни, лични причини, лични такива
симпатии и т.н. Това е моето изказване.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Павлов, заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
За съжаление за поредна година бюджета който ни се предлага, не предлага някакво
по-интензивно развитие на Община Дупница. Имам предвид в областта на икономиката,
туризма, на културата, въобще в повечето от сферите и това коренно се различава от
програмата на г-н кмета Чимев за участие в изборите, последните избори. Там имаше
заложени едни мега проекти, които дай боже да се реализират до края на мандата, но остават
още 2 години до края на този мандат. Но от тези проекти няма дори и бледа сянка в
настоящия бюджет. Говоря за ски зоната, говоря за проекта за големи инвестиции за ако не се
лъжа за електробуси и т.н., производства в областта на икономиката и въобще….. Бюджета е
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балансиран както се изразяваха там едни ваши бивши министри на финансите, имам предвид
на ГЕРБ и е точно постната пица която предстои да ядем цяла година.
По отношение на предложението което дадохме от икономическа комисия за възела.
Това наистина е една възможност за развитие на южния край на града и за развитие на тези
зони покрай евентуално този възел за складово производствена зона и аз за това го подкрепих
това предложение. Съжалявам обаче за отношението което се прояви пак от партия ГЕРБ към
идеята. Само ще цитирам колегата Йорданов, който може би с две думи изрази целия стил на
работа на тази партия като каза „Не ми давайте акъл“. За съжаление с това се сблъскваме през
последните години от управлението на ГЕРБ. Не ми давайте акъл.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз ще тръгна от последната реплика на г-н Павлов, ама ще го кажа на български. Не ни
давайте съвет. Това което визираше г-н Йорданов не е в посока да не дава някой съвет как да
се правят нещата, а когато иска да дава съвет да бъде подготвен. Та конкретно към това което
казахте г-н Павлов. Ако сте си направили труда, надявам се да е тъй, да погледнете цифрички
е там в оня дебел проекто бюджет, сигурно ще ви направи впечатление колкото и да не ви се
иска, че такъв проекто бюджет като цифрово изражение вие няма от къде да помните, защото
не сте се интересували. Та в този проекто бюджет г-н Павлов има една цифра над 4 000 000
инвестиционна програма, които не падат от въздуха. И още едни около 12 000 000 по
европейска програма които влизат в града. Ако на фона на целия ни бюджет от порядъка на
20 и няколко милиона, 20 000 000 влязат за 1 година и да кажете, че нищо не се прави, не знам
каква е оценката за нещото. Аз си мисля че като дойде време някой да реши кой как си е
вършил работата има как да го направи. Айде да си говорим за това което трябва да се случи в
града през настоящата година. И винаги съм ви приканвал, нека политиката да я има ама
дайте да правим нещо по същество. Сега оставаше и истанбулската конвенция да отворите и
да си свършим работата. Колеги, молбата ми беше преди време, тръгвайки с този проекто
бюджет помолих всички колеги които имат отношение, всички групи в ОбС да дойдат и да
направят предложения. Що вашата група г-н Павлов не изявихте такова желание? Що не
дойдохте на обществено обсъждане да дадете предложение? Кмете това не го правите както
трябва, направете го така, така, така. Тука благодаря на колегите на г-н Костадинов на д-р
Лорета Николова и на останалите по единично които идваха. И вярвайте, че това което ако
сте го чели пак питам, отзад има добавени точно по предложения на колеги общ. съветници.
Аз не живея с мисълта, че ние знаем най-много. Ние правим едно предложение на базата на
разчет финансов който имаме, на база на това което като приходна част. Защото г-н
Пехливански казва аз не приемам предложение за бюджет без отчет. Отчет по приходна част
горе-долу е ясен. Не горе-долу, напълно е ясен. И мога да ви кажа под изпълнение от 85 до
90% бюджета на общината не се е движил. И не че това е за хвалба, защото и аз искам
бюджета на Община Дупница да бъде не 25, 28 нека да бъде 38, 40 милиона, но за това колеги
трябва да имаш от другата страна приход. Защото не е въпроса да раздуеме една разходна
част която няма с какво да я покрием. Е за това сме ние такива. Така го правим. Като имаш 5
лв., харчиш 5 лв. Не обещаваме, че ще похарчиме 50.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. За реплика г-н Павлов.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Хубаво ще е да имаме бюджет 40 000 000. Това не може да
стане изведнъж. Аз не говоря да залагаме такъв бюджет още сега. Говоря че липсва импулс. Е
такъв импулс може да бъде тази пътна връзка например. Или окрупняването както каза
колегата което коментираме в икономическа комисия на имоти които да предложиме на
потенциални инвеститори.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Значи вие бяхте против да продаваме имоти, сега да ги предлагаме.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н кмете, нали аз говоря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ама ви сте. Извинявам се. Да, извинявам се.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Аз не ви прекъснах. Не ми направи добро впечатление бюджета…….Едно сравнение
само ще дам. Една от най-новите индустрии в цял свят е туризма. За миналата година имаме
12 000 лв. заложени за миналогодишния бюджет, не знам каква е събираемостта на бюджета,
12 000 лв. за туристически данък или туристическа такса както се води. За тази година 2018 г.
в бюджета са заложени 10 000 лв. Т.е. ние се отказваме от една перспективна индустрия за
която имаме предпоставки да развиваме и не правиме нищо в тази посока. Имаме
предпоставки, всички знаят планината Рила, знаем за вашия проект с който спечелихте
изборите за ски зоната. В предния мандат имаше и други идеи за статуя на свободата, за
статуя на Свети Иван Рилски и така.
А междо другото за да дадем стойностни предложения по бюджета, ние трябва да
разполагаме с проекто бюджета доста по-рано отколкото ни беше даден той. Аз го получих
на председателки съвет бюджета. Когато беше общественото обсъждане ходих в ОбС да
искам бюджета, да ми бъде предоставен. Еми съжалявам но колежките които бяха там не ми
го дадоха бюджета защото не разполагаха с него. Разполагаха само с първата страница която
също не можаха да ми отпечатат. Ако лъжа, ето нека каже.
Благодаря за вниманието.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Извинете, аз мисля че мястото на общ. съветници който иска нека идва. Непременно
требва да се изтъпанчиме тука и да сме на общественото обсъждане. Комисии, сесии,
предварително запознаване, който иска знаете че съм идвал много на такива мероприятия, но
гледаме и да избягваме да не се бутаме. Това е повече за гражданите. За съжаление те не
идват и така по този въпрос.
Другия въпрос е. Искам да чуя от вас малко, като мен ме тревожи това, че нека има
средства, нека и 50 000 000 станат от проекти държавата, но това че местните приходи даже и
до двадесета година ги даваме почти на едно и също ниво, местните приходи. Да те ще дойдат
инвестиции от икономиката, но това ме притеснява. Примерно ето и сега 15 000 000 на 13,
утре ще станат 30 000 000, дай боже, обаче пак ще са на 7 или 8 000 000 местни приходи. Това
иначе съм чел тука цифричките, мога тука да ги прочета, половин час да ви ги чета и за всеко
нещо съм умувал какво е. Значи сме се отнесли, специално аз отговорно кам бюджета.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Благодаря ви. Търпиме критика но до някъде защото г-н Чимев от наблюдение през
годините това обществено обсъждане мисля че ,извинявам се, абсолютна бутафория. Винаги е
било и винаги пасивността надделява над активността. Това са реалните факти. Едно нещо
трябва да констатираме в залата. Тука има още двама човека които са правили бюджет на
общината и такава макрорамка на бюджет не е имало. Определено го казвам. За протокола си
позволявам да цитирам, че 98 или 99 год. рамката беше около 12 милиона и половина, но
колеги тогава дейностите образование и здравеопазване бяха в бюджета. Т.е. кмета плащаше
от тези дванадесет милиона и половина и заплатите и разходите……..Гледам че много
интересно ме гледа зам. Председателя. Има да се учи човек още много, да знаете. Независимо,
че визитката не може да му побере сивито. Така че определено рамката е сериозна.
Пожелавам на администрацията да успее да се справи, защото имаме неща които и на ясно
сме с вас ги залагаме, но още при залагането знаеме че са трудно реализируеми. От сърце го
пожелавам да се случи. Аз ще си позволя да кажа две неща които са ми направили
впечатление. И аз като Пехливански за домашно съм го изчел като хубав роман, но не книгата
Винету. Днес има една хубава карикатура във вестник“Сега“, хубаво всеки да я погледне тази
карикатура. Карикатура няма в момента да подлагаме на гласуване нейното така да кажа няма
да оценяваме тази книга.
Направи ми впечатление при обсъждането на бюджета на Гоце Делчев. По-малка
община но близка до нас. Г-н Чимев, чух го и познавам лично Москов от годините от време
оно е от мое време продължава да е един от дуаените и какво ми направи впечатление. Човека
е заложил ще подведа дали за 6 или за 10 конкретно защото в дневния ред има такава
докладна кандидат доктори, стипендии от общината. И това много лесно може да се провери,
аз го видях. Според мен нашия бюджет казвам на община Дупница в тая посока търпиме така
да кажа, има възможност да бъде да има добри пожелания. Когато аз, Лора за съжаление
пуснахте ни от ГЕРБ сериозно количество кръв, като ни обезкървихте с отсъствието на Матей
Попниколов. Ние когато дойдохме така да кажа нашия набор, дойдохме около двадесетина
човека в града. Каквото и да правиме в определени посоки не мислиме ли от днес за след
няколко години, да знаете, че според мен пропускаме мига. В тая посока и се надявам г-н
Чимев да се намери изход, да издирим, аз не знам колко деца днеска учат, колко младежи
учат било бъдещи учители, било ай ти специалисти, било в случая за лекар, но си мисля, че в
тази посока трябва да се опитаме ако трябва думата да излъжеме младите да останат, а не да
бъдат в текучество. Това ми е едната приказка.
И другата. Ще се опитам да кажа нещо което не искам да има негативен резонанс.
Имам чувството, че бюджета на Община Дупница върви след хората. Г-н Чимев, така съм си
въобразявал и съм искал. Не знам дали съм успявал когато съм правил аз бюджета съм се
опитвал да го поставям пред хората той да бъде водещ, той да бъде инициатора на определени
действия. Нашия бюджет ако мога с 1 дума да го оприлича независимо, че е много по-голям е
конюнктура.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви г-н Председател.
Уважаеми колеги, вземам думата като председател на ОДБ да направя изказване по
отношение на бюджета. Самия бюджет както говорихме и преди няколко сесии, Дупница
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излезе от рамката на финансовата криза ако мога така да се изразя, на финансовата
дисциплина и още този бюджет се вижда вече ясно, че така бюджет от части на растежа. Защо
на растежа? Защото бюджета ще взема по кмета каза че имаме 5 лв. харчиме 5 лв., за това и
ОДБ подкрепя финансовата политика защото именно и това е нашето верую не от този ОбС, а
още от миналия. Защото бяха времена когато имахте 5 лв. искахте да изкарате 6, ние се
противопоставихме. Именно за това ние подкрепяме изцяло всички тези политически
действия. По отношение на бюджета г-н Пехливански така вече почваме много с него еднакви
мнения да имаме, обаче е абсолютно прав, защото ние с най-голямо съжаление ще го кажа
наистина има градове и общини които са изцяло, изцяло изхвърлени от системата на
държавното финансиране. Не може да кажеш ще дам 200 000 000 за метро. Кой си те да даваш
и т.н. Трябва да има…….или ще уредя едни пари от там и друг щел да уреди, Ибришимов щел
да уреди, Константинов щел да уреди. Требва да има ясна рамка за всички. И наистина там,
ако ние не сме най-зле защото аз съм виждал северозапада където е чудовищно, но не искам
никой да урежда. Искам субсидията да бъде равна на всеки индивидуален жител в тази
държава. А той е прав, че дисбалансите в държавната политика на бюджета са огромни.
Вземете един Кюстендил и вижте държавната субсидия за Кюстендил.
Връщам се на нашия бюджет. Сега ако требе понеже нали не ме учи каза батко Данчо,
обаче г-н Бойко Борисов г-н Йорданов каза че инфраструктурата и образованието са основите
на растежа. И бюджет 2018 на България е насочен към инфраструктурата и образованието. И
за това нашата комисия….Извинете ако искате, ако предлагаш да спрем да се събираме
комисиите. Защо ако смятате че нямаме какво да ви кажеме и да ви помогнеме да спрем
нашата дейност и да приключиме. Нали щом ти не ме учи, нема да ви учиме. Това което се
опитвам обаче, това което съм казал съм го казал и на събирането за Общия устройствен план
и в докладната която дадохме до кмета по отношение на бюджета с предложенията които
предложихме, всичко това ние го говориме цяла година. Това не е нещо ново. Именно
инфраструктурата, именно развитието и образованието съм съгласен ще извадят и Дупница и
държавата от дупката в която се намираме. Нали извинявам се дупка не е най-точната дума за
Дупница. Изцяло и г-н кмета ще потвърди поглеждайки този бюджет то е видно, че това е
бюджет насочен към инфраструктура. Погледнете улици, улици, улици, което аз напълно
споделям че това трябва да се случи защото това предопределя както битието на нашите
съграждани, така и икономическите процеси които ще се развиват от тук на там. Обаче какво
се случва след това? Да се опитаме да погледнеме малко по-напред. Да се опитаме да
предизвикаме процеси, да катализираме процеси, ето това е нещото което все още ни убягва.
А то ни убягва защото ние ако мога така да използвам една метафора, до вчера бехме тежко
болни, тежко финансово болни. Той кмета немаше пари да плати 5 лв. за елементарни неща
дето се казва, сега когато вече като сме излезли от тази, условно излезли нали……излезли сме
защото няма външни катаклизми. Например факта, че казвате от къде ще намериме пари.
Мисля че на 5 милиона лева кмета привлече съфинансиране от централни ведомства и т.н.,
което аз повярвайте бях силно скептичен че ще се случи, не заради кмета а заради самата ни
държава. Обаче факт ли е? Факт ли са тези 4 000 000 които ги виждаме и в бюджета? Значи
може. Защо тогава да не си помечтаеме? Хиляда пъти съм казал от този микрофон. Дайте да
си помечтаем, дайте да помислим какво трябва да се направи така щото да привлечем
инвеститори, да привлечем инвестиции. А това има само един единствен начин, като намерим
нужните места, като подобриме работата на администрацията, като се отнасяме възпитано и
нормално към тези инвеститори.
Така, че групата на ОДБ ще подкрепи бюджета въпреки че част от нашите
предложения не бяха възприети. Съгласувахме с кмета и наистина някои от нещата ще ги
запознаем и за в бъдеще, фондове които предлагаме и в спорт и в културата. Наистина това е
въпрос и на по други наредби които трябва да се променят. Имахме и в капиталната част
известни предложения. Г-н кмете отново призоваваме да направите одит на приходните звена.
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Ние говорихме в икономическата комисия с момичето което изпълняващ длъжността сега на
общинска собственост, началник отдел. Доста има какво да се направи. Така че надяваме се
когато до година гледаме следващия бюджет, той да бъде вече дай боже над 28 000 000, дано
надхвърлиме и 30 и ако падне мораториума по чл. 19 тогава наистина в тази зала ще говориме
за много, много по-сериозни неща.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
/Д-р Соколов – общ. съветник: Една процедура от място за да не отегчавам
аудиторията. Г-н Председател, според мен е груба грешка, че не сте поканили двамата
депутати./
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Слушайки внимателно това което казвахте г-н Костадинов. Аз се радвам че при такива
поводи се усеща в групата на БСП, че поузряват за некои работи. Не така ехидно, не така.
Казвам го добронамерено г-н Пехливански. Преди време когато отворихме темата туризъм, аз
си спомням вашите коментари. Какъв туризъм бе, промишленост требва на тоя град. Не
казвам че не трябва. Много трябва. И онзи ден имахме среща, както обичаме да ги наричаме
потенциални инвеститори. Истината обаче знаете ли каква е. Значи когато дойдат, не е
въпроса да дойде някой или да го доведе някой. Той има определени условия. Какво се
постарахме ние благодарение на всички вас. Община Дупница е сред 5-те общини в България
с най-ниски данъци. Т.е. провокираме идването на инвеститорите, не им пречиме. Но
възниква другия проблем. Като дойде къде ще го заведеш? Тая приказка за опосканата пица и
за малките приходи от продажби не са случайни. Да не напомням за едно велико дружество
„ПАНЕЛ ГРУП“ за което някой така много услужливо работеха едно време, където отидоха
едни златни общински имоти. Е въпросните имоти ако бяха общински и ние ги бяхме
продали, ние всички, говоря като ОбС бихме направили едни много хубави неща. И да си
дойда на думата. Идеята да се случват нещата минават през един Общ устройствен план
колеги. Ние може да мечтаем, може да имаме намерения, но когато града не е добре
позициониран, когато няма идея къде какво ще се прави, няма как да се прави. И искрено се
радвам, че и вие бяхте активни и при общественото обсъждане за общо устройствения план се
видя, че наистина това е болна тема. И там вече ако сте обърнали внимание точно развитието
на отделните зони в града е заложено. Туризма предполага развитие на района под
подножието на Рила. Това предполага възможност за рекредитазия за парцелиране, за
продаване и за изграждане на нещо. Тук е колегата от с. Бистрица, поне го видях Киката
преди малко, тука е. Колко интерес има вече към селото като изходна база за Рила? Голям.
Какво предлагаме ние? Реално нищо. Що го нямаме? Първо нямаме инфраструктура, второ
нямаме Общ устройствен план за развитие. Е това са нещата които трябва да се правят стъпка
по стъпка. И вярвайте това не е моя самоцел, едва ли е и ваша. Според мен това е вариант.
Тоя град да търпи развитие, близостта до планината. В най-скоро време въпрос на седмица
или две ще чуете една хубава стъпка в тази посока. Като му дойде времето.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Шаламанов, заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Чимев,
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Уважаеми колеги.Бих желал да попитам, бяхме направили също към бюджета 2018
едно писмено предложение за с. Яхиново за изграждане на детска площадка. Та не я виждам в
бюджета 2018 да е включено. Дали с г-н Петров…..Дали ще намерим тази година в бюджета
някакво финансово отражение. Или към г-н Георгиев, ако по някаква програма може да се
включи да се доизгради и така.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не е включена в капиталовия, ако ми позволите да отговоря, но е предвидено в текущи
разходи да бъде доизградена. Тя е направена, няма необходимото оборудване. Това визираш,
нали? Да заложено е.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря. Г-жо Николова, заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Гости.
Искам само с няколко думи да кажа защо групата на „Народен съюз“ ще подкрепи с
гласуването си „за“ този бюджет. Ще се опитам да не повторя голяма част от изказванията на
колегите. С голяма част от тях съм съгласна и с това че в общината бихме искали да се
развива туризма, и с това че в общината трябва да дойдат повече инвестиции, това да
повдигне нивото на града ни. Всичко това е много хубаво, но то трябва да се прави стъпка по
стъпка. Ще гласуваме „за“ този бюджет защото за първи път от доста години има голяма сума
която е заделена точно за инфраструктурните проекти, което е една голяма болка за нашата
община, разбитите пътища, лошата инфраструктура. Не би било добра предпоставка ако това
не се реализира с този бюджет нито за развитието на туризма, нито да дойдат външни
инвеститори и да направят своята инвестиция тук. Разбрахме че през миналата година се
случи нещо добро за общината, за това че тя излезе от финансовия колапс и тази макрорамка
на бюджета е едно според нас добро начало за в бъдеще да имаме все повече приходи, все
повече придвижени пари към нашата община и смятам, че с този бюджет се слага началото на
едно такова добро развитие за Дупница за в бъдеще.
Подкрепяме бюджета и за това, че на общественото обсъждане, не го приемам като
някаква похвала за това че сме били тука….. Честно да си каже в предишните години го
смятах също за нещо не добро може би ние да присъстваме на обществено обсъждане.
Смятах, че хората би трябвало от гражданството да бъдат тук, те да дадат своите
предложения, но тъй като не можахме да се включим тази година по направената покана
седмица преди това да направим в писмен вид и среща с ръководството на общината нашите
предложения, решихме да дойдем на това обсъждане. На него дадохме предложения имайки
предвид, че един културен паметник в центъра на нашия град Джамията се руши и става
опасна не само за присъстващите вътре на културни мероприятия, но ще стане опасна и за
външно минаващите хора, намира отражение, финансово отражение разбира се ще се
извърши такъв ремонт от общината. Така че това наше предложение е включено. Другото
наше предложение което направихме тогава е за допълнително включване не тези 100 000 лв.
които са заложени за инфраструктурата между селските пътища, конкретно визирах главната
улица на с. Яхиново, там преди години където стана един много неприятен инцидент с
смъртта на няколко младежи. Там периодично от едната и от другата страна се получава едно
разкопаване на улицата. Това стеснява участъка. Там минават много голям поток, пътопоток
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от автомобили. Така че и това е заложено като наше предложение е заложено за реализация,
т.е. може би са скромни нашите предложения, но те така или иначе са насочени за това да
подобрят и начина на придвижване и живота на хората в този район, имайки предвид пътя, а
и да се работи в областта на запазване на културното наследство на Дупница.
Няма да продължавам повече. Казах няколкото щрихи заради които ще подкрепим
бюджета. Сигурно може и повече, но се надявам с общи усилия да работим за следващата
година това да се случи.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Заповядайте г-н Райнов.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Гости.
Правя изказване от групата на общ. съветници от БДЦ. Ние също ще подкрепим
бюджета, поради фактите които бяха изложени от колегите, предниизказващите се, като
искаме само да направим една корекция. Тази корекция е допуснати технически грешки в
бюджета за 2018 г. – т.2 съдържанието „изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г., а не 2016.
Т. 3 е обща рамка на бюджета за 2018, а не за 2017. Съдържанието, за да има съответствие с
това което е написано в последните минути. Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Райнов. Колеги, други желаещи за изказвания?
Преди да преминем към гласуване ще си позволя и аз да взема отношение. Първо
благодаря на повечето колеги, че показаха едно креативно отношение към бюджета, защото
посланията които излъчваме като колективен орган към евентуални бъдещи инвеститори са
много важни. Когато виждат, че по темата общински бюджет, която е една от най-важните
докладни за съответната календарна година, те виждат че по темите които са от обществено
значение и то с най-голяма важност за гражданите на Община Дупница има разбирателство,
консенсус, една идея са по-добронамерени. Както спомена и г-н Чимев ние сме в графата на
общините с най-малки данъци, също приоритет. Относно темата туризъм, образование,
инфраструктура, както споделиха и голяма част от колегите мисля, че в последно време се
случиха доста положителни неща. Ако погледнем по темата образование, среща с Министъра
на образованието многократно срещи по темата евентуално училища които да бъдат нови на
територията на Дупница. Отделно проведе се среща съвсем скоро по темата дуално обучение
с представители на бизнеса. Една малка част от колегите успяха да присъстват и благодарение
на активното участие на представителите от отдел Образование в общината и ОА се случиха
няколко може да се каже бързи, но все пак и навременни действия, относно това да бъдат
създадени в някои от специализираните училища паралелки за дуално обучение, да подготвят
кадри които са необходими на местния бизнес. Не случайно и най-големия работодател на
територията на Дупница в лицето на Тева, Актавис бяха тука и изявиха желание да участват.
Това е една малка реплика към г-н Соколов с евентуално стипендианти, точно за обучение на
талантливи, знаещи и можещи деца от Община Дупница.
Моля ви колеги само за ред м залата. Не използвайте, че учителя говори и вие да си
говорите по между си. В кръга на добрия тон.
Другата тема, относно туризма. Общинска администрация, не искам да се превръщам
като неин говорител, но са подготвили много приятни брошури с цел реклама за общината,
която предстоите в скоро време да ги видите, точно с темата „Защо Дупница“, в сферата
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туризъм, в сферата икономика, които са една начална стъпка. Отделно както и г-н Чимев каза
при обсъждането на общите устройствени планове се заложиха изключителни, положителни
неща. Така, че нека да бъдем позитивни и най вече това за пръв път имаме един бюджет на
растежа, тъй като до сега беше бюджет на стабилизацията. Бюджет който ако някои са
забравили 2011 год. когато се обсъждаше, имаха задължения общината близо 20 000 000. Сега
са сведени под 2 000 000. Ако всичките тези пари близо 18 000 000 през тези 5, 6 години, ние
като общ. съветници, г-н Чимев като Кмет успееше да ги разходва за образование, за
инфраструктура, Дупница сигурно щеше да изглежда много по-различно. Но това е минало.
Нека с днешното гласуване да покачен, че пред Дупница предстоят по-хубави дни за
развитие.
Благодаря ви колеги. Преди да преминем към гласуване искам да поставя за
процедурното предложение за гласуване на г-н Чимев което го изчете в началото.
Който е „за“ предложението на г-н Чимев, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението което направи г-н Чимев.
Преминаваме към цялостно гласуване. Преминаваме към гласуване колеги.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10. Борислав Йорданов Костадинов
11. Станислав Христов Павлов
12. Ивайло Валериев Петров
13. Георги Асенов Пехливански
14. Асен Сотиров Илиев
15. Златко Пламенов Славев
16. Костадин Крумов Костадинов
17. Иван Миланов Раков
18. Георги Василев Георгиев
19. Лорета Методиева Николова
20. Ивайло Петров Шаламанов
21. Спас Борисов Андреев
22. Емил Иванов Христов
23. Павел Ангелов Коларски
24. Георги Милчов Райнов
25. Славчо Илиев Павлов
26. Христо Страхилов Михалчев
27. Кирил Димитров Кирилов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
против
против
въздържал се
против
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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28. Крум Богданов Бонев
29. Пламен Петров Соколов
30. Виолета Йорданова Зашева
31. Йонко Йорданов Гергов
32. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ
за 2018 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на
общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№2
1.
Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2018
година, както следва:
1.1
По приходите в общ размер на 28 772 281 лв. съгласно Приложение № 1 и 2,
в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 15 636 722
лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на
15 178 821 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 457 901 лв.,
финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 13 135 559 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2, в това число са включени:
1.1.2.1.
Местни приходи от дейност 7925500 лв., от тях:
1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2585000 лв.
1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1450000 лв.
1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3212500 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 678000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 3283400 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2494700 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегопочистване 131600лв.
1.1.2.2.3. Целева субс. за капиталови разходи в местни дейности 657100 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 2466000 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми от/за държ. предпр. и други в размер на -48940
лв.
1.1.2.5. Финансиране -490401 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по
дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни
остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
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1.2. По разходите в размер на 28 772 281 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 15 636 722 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 13 135 559 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 50 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 397500 лв.
1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на
32500 лв.
2.
Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2018 г. по
Приложение № 4.
3. Приема инвестиционната програма за 2018 година /поименен списък на обекти/
в размер на 4091482 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на
финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер
на 657100 лв. съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.
3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат
да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа
инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и
техническа инфраструктура.
4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. за възнаграждение в делегираните
от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”,
“Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура,
религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности , по Приложение № 2.
Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като
същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и
според предоставените бюджетни кредити.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 7000 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 31000 лв., от
тях 2000 лв. помощи за погребение, 20000 лв. по програма “Инвитро”, 8000 лв. други
помощи за социално слаби жители на общината, 1000 лв за организацията на слепите в гр.
Дупница.
5.3. Субсидии и целеви разходи за :
5.3.1. Читалища 326625 лв., определени в общ размер за 39 субсидирани бройки,
според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.
5.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на
територията на община Дупница 47000 лв. За културни мероприятия и празници 81900 лв.,
планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.
5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия,
определени от ОбС – гр. Дупница 90000 лв. и целево за ФК „Марек 1915” 40000 лв.
5.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в
малките населени места 20000 лв.
5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на
принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано
предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да
договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с
нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на
общинския бюджет.
6. Приема следните лимити за разходи:
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6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че
са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните
разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не
са планирани.
7. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически
персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни
средства в организацията, в която работят, по Приложение № 6, с право на възстановяване в
рамките на 100% от действителните разходи.
7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава
поименен списък по т. 7.
8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 11970408 лв. по прихода и 10886353 лв. по разхода, съгласно Приложение
№ 7.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2018-2020 г., съгласно Приложение № 8.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №
9.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година, в размер на
1000000 лв. в това число краткосрочен/овърдрафт кредит 500 000 лв и дългосрочен 500 000
лв. (Фонд ФЛАГ). При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на
новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от
Общински съвет – гр. Дупница решение.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер
на 0.00 лв. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр.
Дупница.
11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по
облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските
гаранции към края на 2018 година, в общ размер на 6 000 000 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 3000000 лв, при спазване на правилото
наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година в размер на 10000000 лв., при спазване на правилото
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще
бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на не по-малко от 40% от общия
размер на просрочените задължения към 31.12.2017 г., или 800000 лв., Приложение № 10.
15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се
предвижда да бъдат събрани през 2018 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на
вземанията, или 120000 лв, Приложение № 11.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да
бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация
за 2018 г.
17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота на територии за
общественно ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в
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съответствие с ЕБК за 2018 г. В тези разходи са включени както дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани
промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на
разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т.1.2. от настоящето решение.
18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет,
както и конкретните им права и отговорности.
19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина
или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото
преустановяване.
19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на
засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на
задължения произтичащи от нормативен акт.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите
за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за
общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския
бюджет.
20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със
сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално
съфинансиране.
20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на
авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за
ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
24

20.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на
одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се
нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните
дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните
финанси.
20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани
от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви
безлихвен заем от централния бюджет.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до
31.03.2018 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да
финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ,
от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2017 г.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 12.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Правилник за организацията и
дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към община Дупница
и създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. /вх. №
771/18.12.2017 г./
Нека чуем становище на комисията по младежта и спорта.
Положително становище.
Благодаря г-н Павлов.
Колеги имате думата.
Заповядайте г-н Петров.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ - общ. съветник:
Г-н кмете,
Г-н Председател,
Колеги.
Когато става въпрос за развитието на младежите и младежта в общината няма как да не
подкрепим създаването на такъв младежки консултативен съвет, чрез който участниците в
него ще могат да реализират своите идеи и инициативи и ще участват активно в обществения
живот на община Дупница.
Хубавото е, че този съвет ще действа с Правилник за организация, но за да не се
опорочава самата идея и за да не се получи едно дублиране е хубаво до уточним и това ми е
въпроса г-н Чимев какво се случва със създадения през 2008 или 2009 г. такъв съвет и
съществува ли в момента? Извършва ли някаква дейност в момента? Каква му е ролята в
момента?
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Г-Н ТОДОР ПЕТКОВ – н-к отдел „Култура, образование и младежки дейности“:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общ.съветници.
В община Дупница работя от 2012 г. и младежки дейности винаги са били в моя ресор.
Мога да кажа, че така цитирания младежки консултативен съвет от 2012 г. не развива никаква
дейност, нито някой от членовете от него е идвал при мен за някакви общи действия. Така, че
не мога да отговоря какво прави този съвет. Според мен има само една страница във фейсбук,
която даже не е активна.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Петков.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, ще ви кажа че при този нисък процент на безработица в момента, младежката е
отчайващо висока. Тя е в порядък на около 16 %. Бях изненадан и то неприятно от тази цифра
при разговор с г-жа Наташа Илиева. Имайки предвид, че имаме доброто намерение и нагласа
да правиме като ОбС и ОА нещо в полза на нашия град и нашата община тази част от нашето
население някак остава встрани. От последните 2 срещи миналата година при министъра на
образованието г-н Вълчев тогава бях приятно изненадан от начина на поведение на мислене на
нашите деца.
Учудващо точни бяха в преценка за проблеми за липса на дадени неща, които им
пречат и ги кара да напускат града ни. Подтекста на такива ситуации води до входирането на
такава докладна. По темата се работи от няколко месеца. Възникна на срещата с г-н Вълчев.
Едно от децата каза кмете ние можем да помогнем.
Това само може да бъде приветствано като идея. Подтекста е този. Нека се съберат
младите хора, нека казват какво им трябва, как го виждат.Било в посока професионална
реализация, било в посока културни занимания каквото имат да го чуем. Мисля, че това нещо
само помага за това нещо тук. Тук не се търси проформа.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Ще подкрепя докладната. Няма човек от ОбС който да не подкрепи тази докладна.
Имам няколко въпроса и пожелание да не бъде от тука състав и структура на ОбС по
въпросите на младежта директор дирекция хуманитарни дейности, представител на
национални представителни организации, представител на отзел закрила към общината,
представител на ПК по спорт.Добре нека има, но трябва да се наблегне повече на
представителите на ученически съвети да не се събираме пак от общината. Пет направления да
дойдат и 1-2 ученика и това да е съвет. Представители на младежки НПО-та незнам какво
може да се черпи, но да не стане нещо затворено, което от общината…нека дават съвети.
Искам да използвам да попитам в общината има 2 училища в които са пуснати в зимна грипна
ваканция.Кой определя освен лекарския състав, кой определя това нещо? Директорите на
училища ли? Има случаи по 50 % от децата присъстват. Като се очаква, че към края на месеца
още 4-5 дни има ще бъде най-активна епидемията, не трябва ли да се направи нещо за 2-3 дена
децата да излезат, защото излекуват отидат и се заразяват отново.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Пехливански същия въпрос зададох и аз. Дойде предписание от РЗИ. Поради висок
% заболяемост и отсъствие на деца в тези учебни заведения. Предписват да бъде спрен
учебния процес. Звъннах на д-р Кознички да попитам логично е да спрем и другите. Каза на
този етап няма проблем в другите училища. Позвъних и на г-жа Новакова. Казва няма
обосновка да ги спирате и тогава съм пуснал заповед за тези три дни.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги други изказвания?
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 6 от Закона за
младежта, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№3
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за създаване на Общински консултативен
съвет по въпросите за младежта;
2. Общински съвет Дупница приема Правилник за организацията и дейността на
Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Дупница;
3. Възлага на кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия по
изпълнение на т. 1.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно отчет на Кмета на община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за периода м. февруари 2017 г. – м.
декември 2017 г. /вх. № 10/15.01.2018 г./
Нека чуем становищата на всички комисии.
Икономическа комисия. Положително становище.
Благодаря .
Комисията по ТСУ. Положително становище.
Благодаря арх. Пилев.
Г-н Павлов. Положително становище.
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Благодаря. Г-н Кирилов. Положително становище.
Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№4
1. Общински съвет-Дупница приема Отчет на Кмета на Община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница, за периода м. февруари 2017 г. – м.
декември 2017 г., съгласно Приложение 1.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Отчет за работата на Общински съвет
Дупница и неговите комисии в периода от 01.02.2017 г. до 31.12.2017 г. /вх. № 17/15.01.2018
г./
Нека чуем становищата на всички комисии.
Икономическа комисия. Положително становище.
Благодаря .
Комисията по ТСУ. Положително становище.
Благодаря арх. Пилев.
Г-н Павлов. Положително становище.
Благодаря. Г-н Кирилов. Положително становище.
Благодаря.
Колеги имате възможност за изказване.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 6 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№5
1.Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода 01.02.2017 г. до 31.12.2017 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство
на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 04220.18.25 по КК на с. Бистрица, общ.
Дупница, м. „Фандъклъка“. /вх. № 24/17.01.2018 г./
Нека чуем становището на комисията по ТСУ. Положително становище.
Благодаря арх. Пилев.
Колеги имате думата за изказвания.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
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26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№6
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор № 04220.18.25 по КК на с. Бистрица, общ. Дупница, м.„Фандъклъка”, за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за
опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на
обект с обществено-обслужващо предназначение по конкретно – „детски парти център и
свързаните с него дейности”.
2.Общински съвет – Дупница дава предварително съгласие:
- за прокарване трасе на линейните обекти на техническата инфраструктура – нова
кабелна линия НН в изкоп, преминаващ през имоти: № 04220.57.13 - частна общинска
собственост, начин на трайно ползване „за друг поземлен имот за движение и транспорт”; №
04220.57.36
- публична общинска собственост, начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски ведомствен път”; № 04220.16.100 - публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „обществен селищен парк, градина”- в частта извън
зона „пикник” от Парк Рила гр. Дупница и № 04220.18.28 - частна общинска собственост,
начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път”.
3.Разрешава на Крум Христов Коларов и Марио Христов Коларов, собственици,
съгласно Нотариален акт № 163, том I, рег.№2113, дело № 158 от 30.08.2012 година, вписан
в Службата по вписванията при ДРС с Акт № 1186, том ІХ , вх.рег. № 2405, дело № 1186
от 30.08.2012 год. и наследници на Иванка Крумова Коларова (удостоверение за наследници
№ 254/11.01.2018 год.) на поземлен имот с идентификатор № 04220.18.25 по КК на с.
Бистрица, общ. Дупница, м.„ Фандъклъка”, да възложат изработването на проект за
Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), съответстващ на обхвата и
съдържанието на одобреното задание.
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Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, проекта да бъде придружен с план-схема за
водоснабдяване на поземления имот.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция-Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК”АД,
“Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в Община Дупница за
процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б, ал.
2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост. /вх. № 26/17.01.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Положително становище.
Благодаря .
Комисията по ТСУ. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Искам да кажа 2 изречения за пояснение на схемата дадена към докладната. Става
въпрос за имот срещу главния вход на спортната зала. В строеж има обект, който е на
симоната и другия на братята Олег и Стефан и магазин „Фреш“. Между тези сгради се намира
една площадка на която се предлага да се отдадат под наем 6,9 м2 , които да послужат за
подход за инвалиди. Смятам, че предложението е правилно и приканвам всички съветници да
гласуват за докладната.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
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13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно доп. с Решение № 48/27.03.2015 год. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№7
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно
удостоверение на Община Дупница № УД-59/15.01.2018 г. - представляващ част от поземлен
имот с ид. 68789.17.97 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район седемнадесет, имот деветдесет и седем/ по КК и КР на гр. Дупница, с
площ от 9.60 кв. м /съгласно писмо 08-09-1734(1)/21.12.2017 г. от Главния архитект на
Община Дупница/, с конкретно местоположение по регулационния план на гр. Дупница –
улица с о. т. 2193 „б” ÷ 2193 „в”, за срок от десет години при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на съоръжение за
достъпна среда на хора с увреждания и осигуряване на пешеходен достъп до сграда с
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обслужващо предназначение в УПИ ХХХVІ-за обслужване и офиси, кв. 62 по регулационния
план на гр. Дупница;
1.2. начална наемна цена – 36.48 лв. /тридесет и шест лева и 48 ст./ месечно, върху
която не се дължи ДДС;
1.3. депозит - 7.30 лв. /седем лева и 30 ст./;
1.4 условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за продажба на общински
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /шести/ образуван от имот с планоснимачен номер 55
/петдесет и пет/, квартал 8 по регулационния план на с. Делян, Община Дупница. /вх. №
27/17.01.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Положително становище.
Благодаря .
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
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26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76, ал.1, във връзка с чл.74, т.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№8
1. Общински съвет гр. Дупница взема решение за продажба чрез публично оповестен
търг с явно наддаване на следния общински недвижим имот: Урегулиран поземлен имот
/УПИ/ VІ /шести/, образуван от имот с планоснимачен номер 55 /петдесет и пет/, квартал 8
/осми/ по регулационния план на село Делян, Община Дупница, с площ 412 кв.м
/четиристотин и дванадесет квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед
№1113/11.10.1991 год., издадена от Председателя на ВрИК на ОНС. Акт за частна общинска
собственост №1438/07.07.2004 год. вписан в Служба по вписвания вх. р-р № 2041 от
30.07.2004 год., акт № 82, том VIII, стр.2004, с пазарна оценка 3 395,00 лв. /три хиляди
триста деветдесет и пет лева/ без ДДС., съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран
оценител на недвижими имоти.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението – 3 395,00 лв. /три
хиляди триста деветдесет и пет лева/ без ДДС
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 339.50 лв. /триста тридесет и девет лева и
петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от
общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на
Поземлен имот с идентификатор 80491.78.30 по кадастралната карта на село Червен брег.
/вх. № 28/17.01.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Положително становище.
Благодаря .
Комисията по ТСУ. Положително становище.
Благодаря .
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп.
ДВ, бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№9
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Ненко Иванов
Кацарски съгласно Решение № Ч1048/30.07.1997 г . по заявление вх. №6483/16.03.1992 г.,
на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-192791-20.04.2016 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 80491.78.30, с адрес на поземления имот: село
Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Малосаница”, с площ 2.382
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от
общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с
проектен № 80491.71.150 по кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 29/17.01.2018
г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Положително становище.
Благодаря .
Комисията по ТСУ. Положително становище.
Благодаря .
Колеги, имате възможност за дебат по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 10
37

1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците Ненко Иванов Кацарски съгласно
Решение №Ч1048/30.07.1997 г.. по заявление с вх. №6483/16.03.1992 г., на Поземлена комисия
гр.Дупница и скица-проект № 15-192395-20.04.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №80491.71.150, с адрес на поземления имот:
село Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Сребърняк”, с площ 1.719
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид
ливада.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от
общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с
проектен № 80491.75.60 по кадастралната карта на село Червен брег. /вх. № 30/17.01.2018 г./
Нека чуем становището на комисията по ТСУ.
Положително становище.
Благодаря .
Колеги, имате възможност за дебат по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова

за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
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21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 11
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците Ненко Иванов Кацарски съгласно
Решение №Ч1048/30.07.1997 г. по заявление с вх. №6483/16.03.1992 г., на Поземлена комисия
гр.Дупница и скица-проект № 15-192501-20.04.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №80491.75.60, с адрес на поземления имот:
село Червен брег, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Циганка”, с площ 8.669
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Удължаване на срока за подаване на
заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съветДупница за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св.
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Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, изменение на учредителния акт и освобождаване на
управителя от длъжност. /вх. № 34/18.01.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Положително становище.
Благодаря .
На здравната комисия. Положително становище.
Благодаря г-н Кирилов.
Колеги имате думата по докладната записка.
Г-н Гергов заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
В т.6 трябва да направим корекция. По скоро е техническа грешка , но т. 6 трябва да
придобие следния вид:
6. Възлага на прокуриста да заяви за вписване на промените в Агенция по
вписванията. Защото ние не избираме управител а възлага на прокуриста да ...
Значи т.6 става: Възлага на прокуриста да заяви за вписване на промените в
Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Колеги, нека гласуваме процедурното предложение, което постъпи от г-н Гергов.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Това, което правиме е доста отговорно. Не знам как сте го взели това решение.
Сигурно ли е , че там сегашния зам.-управител ще продължи да си изпълнява тази длъжност и
няма ли да остане само на прокуриста до провеждане на конкурс управлението на болницата.
Това ме интересува. Заявил ли е г-н Никулчин, че ще продължава да изпълнява длъжността,
която и до сега изпълнява. Само в ръцете на прокуриста не ми се оставя управлението на
болницата, макар че е за месец или два. Така мисля аз.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Попов само за малко пояснение относно Учредителния акт, може ли…относно
формата на управление на търговското дружество.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н Председател.
40

Г-н Пехливански, става въпрос, че управлението на търговското дружество може да
бъде осъществявано само от легитимно вписани в Търговския регистър лица. Така, че ако
бъде заличен в момента вписания управител ще остане вписан единствено прокуриста.Той ще
управлява самостоятелно до вписване на действащ управител. Няма как невписано в
Търговския регистър лице да управлява.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Г-н Соколов запавядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н Попов коректно го каза.
Даже на комисията …Костадинов отсъства го накарахме да му се обади и той го
включи…всички чувахме какво дебатирахме.
Колеги. Ние избрахме преди 2 или…да не объркам сесиите прокурист и идеята беше
заедно, но не поотделно. Такава беше презумпцията на ОбС.Идеята на всички нас…не се
интересувайки от субекта а подкрепяйки принципа беше един така да кажа един контрол
между двамата. Разглеждам 0,..много нули и накрая 1 опция, че след 15 дни няма да има
човек. В случая излиза на практика, че доц. Недин със всички забележки, които имаше все пак
човека е положил едногодишни усилия той…имаше и един юнак Миков май му беше името и
той полагаше некакви усилия. За Недин не можеше, сега може. Аз лично се притеснявам един
човек да подписва, защото прокуриста, когато му вменихме задължение ние вменихме ли му
да администрира на такъв график какъвто е управителя или ще бъде дистанционно.
Позволявам си да задам така въпроса.
Второто нещо.Прочетох в медията…не знам доколко отговаря на истината, но ще кажа
конкретно колегата Никулчин човека от джоба си извадил некакви пари и е платил
електроенергия. Явно с ръце и душа емоционално присъства там. Склонен съм да споря с
юриста на ОбС…предлагам да размислиме по посока следния казус. Още не сме освободили
доц. Недин и приемаме, че в тоя момент депозира пред кмета заявява, че излиза в
едномесечен отпуск и остава да го замества господа юристи зам. Директора Никулчин. Какво
му е нелегитимното на Никулчин? Какво вписване в Търговския регистър? Недай си
боже…аз нали съм ортопед на тая поледица всеки човек стъпва на криво чупи глезена и не
може да изпълнява задълженията. Значи ли, че спира да съществува болницата? Затова има
зам.директор. Предлагам до вписването в Търговския регистър на следващия избран човек
законно избрания зам.управител …ние да му вмениме функция…бе хора ние сме собственици
на тая болница.
Какъв Търговски закон, какви…5 лева? Да подписват заедно, но не поотделно. Това ми
е приказката.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Други колеги?
Г-н Попов, моля за пояснение по зададения въпрос.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
За да бъде вписан д-р Никулчин ще трябва да са налице някои предпоставки, вкл. И
неговото съгласие и спесимен от подписа му нотариално заверен. Трябва да бъде вписан в
Търговския регистър. Няма как лице, което не е вписано в Търговския регистър да извършва
представителство заедно с вписания прокурист.

41

В момента представителството е по следния начин. Ако има вписани и прокурист и
управител те управляват заедно търговското дружество. Ако няма вписан било то прокурист,
било управител ще се управлява еднолично до вписване на двамата. Това е предложеното
изменение.
Няма как д-р Соколов лице, което не е вписано в Търговския регистър да управлява
търговското дружество. Няма как.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Искам и аз да взема отношение по докладната. Много правилно каза г-н Соколов за
всичките тези въпроси, които постави за дебат в залата. Нека да си припомним ние колеги
излъчихме комисия от общ.съветници от всички политически партии, която разгледа какво се
случва в общинската болница. Тази комисия с представители от всички политически партии
вменихме с наше гласуване той да изпълнява определени мерки. Той публично заяви, че не
може и …не иска да изпълнявана принципала на търговското дружество тези мерки, които
всички ние единодушно гласувахме. Както вие г-н соколов посочихте дали е вярно или не
…аз доколкото знам не е вярно, че се е наложило на д-р Никулчин да дава пари от него, за да
покрива разходи. Това означава къде е управителя какво прави той?
Относно притесненията за прокуриста не искам да се изявявам, но в няколко разговора
с мен и г-н Чимев дори за краткото време в която тези дни тъй като официалното вписване
излезе във вторник или сряда да не бъркам няколко неща ще ви кажа което успя да види в
документациите и аз мисля, че именно поради тая причина ние назначихме прокурист.
Трудова медицина на цени завишени тройно, четворно…стандартите които в София вместо
2,50 до 3 лева там са сключвани договори при г-н Недин…нали тука споменавахме и други
управители на тройно завишени цени. Коментираме пътуващ юрист от Благоевград всеки ден
или когато се налага отива автомобил да го взима и да га докарва. Взимане на лекарства,
които не са необходими…и още много други такива дребни наглед неща, които капка по
капка правят…Най-важното е г-н Недин заяви, че няма да изпълнява решенията на
принципала. Тогава в каква форма да продължи да управлява? Ако имате…сами го чухте през
медиите той не е дошъл да го каже официално в зала.
Благодаря.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Ние все пак ще поемеме отговорност, че тази жена…какво ще идва по 8 часа, по 2 часа,
по 4 часа, защото тя работи на друго место. Това ни тревожи нас. Не спориме било каквото
било решили сме този въпрос и това е. Вие най-голяма отговорност ще поемете с кмета след
това и съветниците ако нещо стане некаква неразбория там. Добре, че е разкрила тия работи
сигурно още ще разкрие, но по колко часа тя ще идва тук?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
Първо по отношение на доц.Недин аз също съм твърдо за освобождаването на
доц.Недин, защото ние някак си изпаднахме в ситуацията на един юноша в пубертета
общинската болница ние родителите не бийте юношата. Ние виждаме, че там се случват лоши
неща и да не го биеме, защото щели аджаба роднините да се сърдят или нещо подобно.
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Юношата продължава да си прави каквото си иска, само че ние да си мълчиме и да не
взимаме никакви мерки.
Категорично първо съм за освобождаването на доц.Недин. Доколкото казуса, който
постави д-р Соколов ние го дебатирахме доста време на комисия подчертавам доста време.
Подчертавам доста време за гражданите на община Дупница, защото ние сме обвинявани в
всевъзможни грехове. Особено аз и няколко човека около мене. Къде са сега спасителите на
болницата? Къде са? Къде са депутатите, които обещаваха по предизборните срещи? Къде е
Любомир Авджийски с плакатите, къде са? Къде са докторите от тая болница да поемат
отговорност и да се яват за конкурс? Къде са? Обръщам се към средния медицински персонал
и към низшия дето ги манипулират, че видиш ли имало решение, имало начин. Колко пъти
повторихме, че няма решение и няма начин. Решението е само вътре в самата болница. Когато
говорят за морал кой бил искал еди що си и еди какво си и обвиняват нас политиците и
съветниците е сега пък да дойдат и да си поемат отговорността. Как пък не се намери 1 лекар
от тая болница с морал да се яви за управител. Станахме за смях. Моите уважения. Аз
предлагам д-р Соколов 15 дни има до конкурса. През това време нищо не пречи д-р
Никулчин да си изпълнява задълженията като зам.управител и той ще движи медицинската
част от въпроса. Прокуристката за тия 15-20 дни до следващата сесия ще подписва
документите. Едва ли ще има кой знае какво толко да подпише. Ако не се яви на следващия
конкурс представител ще отидеме вече на временно изпълняващ и наистина да бъдат
двама…аз си мисля че 15-20 дни д-р Соколов не е фатално. Сега да тръгнеме към вписване на
Никулчин…ние не може да го впишеме за 15 дена пък после требва да го отпишеме и ще
стане една каша.
Така, че конкретно предлагам докладната да остане в същия вид. Дай боже да се яват
кандидати за конкурса. Така, че…надявам се че ще се яват. Надявам се най-накрая…и още
нещо всеки който оттук натам обвинява ОбС и политиците първо да вдигне ръка и да посочи
собствените си хора, които могат да се яват а не да търсят от нас решението, пари и т.н.
Моето предложение е да не се променя вида на докладната и да остане в този вид.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Реплика г-н Кирилов заповядайте.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ. съветник:
Дами и господа и най-вече г-н Костадинов.
Обръщам се към тебе от името на колегите и си позволявам да говоря на ти, защото се
познаваме отдавна.
Не е работа на човек, който е нает да си върши работата като лекар да идва тук и да се
занимава с глупости. Той си има работодател в лицето на нас и той е длъжен да си върши
работата, не да идва тук и да вдига лозунги и плакати. Най-оплювания съм аз и ти…ние сме
палачите и куп други глупости. Не им е работата да идват тука.
/ обаждане от залата/
В крайна сметка разберете и нещо друго. Знаете демографския срив…две болници в
крайна сметка наистина са много. По-скоро да си помислиме към обединение нещо
подобно…ПЧП или каквото и да било. Няма да стане така разберете го. Какъвто ще да е
управител да дойде нема да може да се справи. Проблема е системен. Всички болници са го
закъсали общински. Който ще да е управител да дойде и най-великия магьосник няма да се
справи. Населението намалява, пенсионерите се увеличават говоря за сред колегите и това ще
си мине по естествен начин ще си стихне а ние тука ще си дърлиме езиците.
Който ще да е само да не е крадлив.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Кирилов.
За дублика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Само две думи ще ви кажа. Наскоро в „Капитал“ излезе графика на най-закъсалите
болници в България. Двайсетте най-закъсали болници интересно дупнишката болница я няма.
Защо я няма? Защото според мен за пореден път те са подали неверни или неадекватни данни.
Само ще ви кажа 2 числа. Забележете болницата в Севлиево. С 232 души персонал тази
болница реализира 4 200 000 годишно приход. Болницата в Казанлък с 370 души персонал
тази болница реализира 7 000 000 а има 2 000 000 лв.задължения. Болницата в Гоце Делчев
240 души персонал 4 500 000 приходи, 2 000 000 лв.задължения. Най-интересно е болницата в
Петрич 254 човека служители, 8 100 000 приходи годишно, 2 500 000 задължения. Болницата
в Дупница 300 служители, 3 500 000 приходи годишно, 2 500 000 задължения. Тя щеше да
бъде горе високо в таблицата на задлъжнелите болници. Когато ние говориме на намаляване и
оптимизиране на ФРЗ точно това имаме впредвид. Никой не може да избяга от цифрите.
Всеки може да говори за морал и какво ли не обаче цифрите са ясни.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
От това което каза г-н Костадинов. Приказката помогни си сам, за да ти помогнат и
другите в случая е верна. При нас ситуацията каква е? Отбора от едната страна казва имаме
проблем помагайте. Другия отбор ОбС тръгва да помага , само че отбора на който помага не
прави нищо, за да приеме тази помощ. Разговора който водиме последните седмица две с
прокуриста е какво се случва със споразуменията? Миналата година нали си спомняте, че
гласувахме финансова помощ 500 000 кредит гарант община Дупница. Към днешна дата аз
нямам пред мен справка. Сума на просрочени задължения,сключени споразумения,
погасителен план. Не е казано, че аз съм тоя дето всичко требва да знам,но ние като
принципал трябва да знаем. Онзи ден възникна разговор входирани писма от вътрешно
отделение на доктори с неразплатени заплати месец и половина.Аз не зная. Вие знаете ли
като принципал? Колектива има ли получени забавяния, т.е. заплати. Има ли забавяния в
изплащане? Не е редно тази информация да бъде предоставена. Има здравна комисия, има
докторско съсловие, има ОбС. Редно е колеги. Не може от едната страна само да се казва или
ни закривайте, или ни помагайте.Д-р Кирилов каза едно разумно предложение и аз съм го
мислил.
Преди да бъде първия конкурс обявен за управител на болница събрах всички
завеждащ отделения с тогавашния управител на болницата. Разговора беше коректен, прям.
Между вас е редно да бъде номиниран и избран управител. Никой не прие. Позволявам си го
за първи път да го коментирам. Какво очакваме ние? Ние искаме да дойде някой, който да не
пита, да не ни разпитва, да не ни наблюдава, да не ни контролира само да дава.Е, така не
става. Колкото и да ми се иска да кажа твърдо да ние помагаме на болницата, вярвайте и аз
започвам да се разколебавам.
Февруари месец ще възникне проблем с евентуални неразплатени задължения.
Прокуриста посочи големите длъжници, водени разговори са с някои от тях. Все си мисля, че
този режим на работа не бива да бъде инкогнито или по единично. Вие знаете ли, че е имало
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завишаване на ФРЗ, което е нормално? Тука казвам веднага, че е нормално, но не по този
начин имайки предвид покачване на минимална работна заплата от първи. Имайки предвид,
че не може едно нискоквалифицирано лице в болницата като санитар да взима колкото една
сестра. Това не е нормално. Режима е друг. Режима е след като декември гласувахме, че ще
има прокурист макар и невписан, ако го няма прокуриста го има ОбС има ПК по
здравеопазване. Не би ли било нормално някой да уведоми, че се …а предприема действия в
тази посока.
Прихода не е нещо, което имагинерно някой го пожелава. Това е нещо, което обуславя
разходи и оттам стандарта на болницата. Когато имаме този персонал и тези пътеки, ако на
нас прихода не мърда разходите растат неминуемо, къде отиваме? Какво очакваме?
Колеги аз знам, че всички сме добронамерени, знам че много от приказките са верни
но има голяма част които ползваме като параван. Аз ви предлагам най-отговорно един
лекарски съвет изнесен със завеждащ отделения пред здравна комисия или избран екип, който
прецените нека въпроса бъде ясно поставен, протоколиран и решен. Иначе си играеме само
избираме или правим опит за избиране.какво се случва в крайна сметка?
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н Чимев, разрешавате ли ми да кажа, че разговаряхме последните дни? В разговора
ми казахте, че на последната сесия съм споменал нещо, което е нелицеприятно.
Колеги, състоянието на болницата е такова не защото ОбС и ОА работи срещу
интереса на болницата, а защото на територията на общинската болница се извършва частна
дейност за собствен интерес против интереса на болницата. Първа причина.
На последната сесия, когато взимахме решение за конкурса колеги…нося отговорност
за това мога да го дакажа. На територията на болницата е извършена хирургична намеса…в
едно от хирургия, ортопедия и АГ отделение в едно от тях на стойност 250 лв. за свети джоб.
Не е да влезе в касата на болницата. 250 лв. има регламентирано за абразио. И затова ще кажа
така.
Прав е Костадин, подкрепям го. Видяхме протест на национално ниво за всички
болници. Извинявайте. Такава рехава история пред нашата военна болница, то беше даже
пародия на…подкрепям го в това нещо. Колегите на територията на общинската болница
искат сегашното статукво ако може да трае до безкрайност. Това са фактите. За съжаление аз
съм казвал от микрофона. Там има тежък корпоративен интерес. Две години човека ни гледа
усмихва се и вика тия балъци не знаят за какво става въпрос. Продължаваме в тая посока. Има
един талон № 6 тесен и дълъг. Той носи в момента на докторите 21 лв. когато се отива за
издаване на болничен. Ако приемеме, че пациенто потока…са 50 човека става въпрос за 1 000
лв..Ако са 500 човека става въпрос за 10 000 лв. Много лесно може да направиме
рекапитулация какъв е пациенто потока, много лесно и да видиме в корпоративния
заинтересован субект какъв е ефекта. Това са фактите. Няма защо да се заблуждаваме. На
входа и изхода имаше едни юнаци преди време, които са застанали и си говориме за
инвестиции в града. Беха застанали на входа и изхода, какъв град какви инвестиции. Хората
като чуят Дупница им се повдига, по същия начин на входа и изхода е сложена чепарка на
болницата. Това са фактите.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-н Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Само преди 1 месец не мога да разбера къде ни е паметта гласувахме една Програма в
10 точки, която който ще да е прокурист, временно изпълняващ, официално изпълняващ
изпълнява. Какво още да си дърляме езиците те не са започнали. Викаме и си го търсиме, но
не знаем дали е започнато това. Мисля, че първо трябва да търсим отговорност на прокуриста,
но той е от много малко време застъпил. Да му дадеме поне още 1 месец…..Щом работи по
тая програма да го оставиме да си свърши работата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
От избирането до вписването мина 1 месец.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
въздържал се
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

28
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 1 и ал.2, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл.9, ал.2 и §1 от
Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
чл. 18, ал. 1, т.15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на
собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества и чл.21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам ОбС –
Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “
ЕООД, гр. Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 12
1. Общински съвет Дупница удължава срока за подаване на заявления за участие в
конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане
на управлението на“Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД
с 15 календарни дни, считано от датата, на публикуване на настоящото решение, по реда на
чл.3, ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
2. Конкурсът за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно
лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД да се проведе на 16.02.2018г., при спазване на условията
заложени в т.2 и от комисията определена в т.3 и т.4 от Решение №161/24.11.2017г.на
Общински съвет-Дупница.
3. Освобождава доц.д-р Димитър Георгиев Недин, ЕГН 5905080103, като управител
на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, ЕИК
109501412, без да го освобождава от отговорност.
4. Възлага на Кмета на Община Дупница да прекрати договора за възлагане на
управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД,
ЕИК 109501412, сключен с Димитър Георгиев Недин.
5. Изменя чл.7, ал.2 от Учредителния акт на “Многопрофилна болница за активно
лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, ЕИК 109501412, като след изменението, придобива
следния вид:
„/2/ Дружеството се управлява и представлява от управителя и от прокуриста заедно.
При липса на вписан в ТРиРЮЛНЦ управител или прокурист, дружеството се представлява
еднолично от вписания управител, съответно прокурист. Имената и нотариално заверените
подписи на управителя и прокуриста се вписват в Търговския регистър.“
6. Възлага на прокуриста да заяви за вписване на промените в Агенция по
вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първите от извънредните докладни.
Който е съгласен да бъде разгледана докладна № 45 , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на План регулация (ИПР) в обхват: УПИ ІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство и УПИ ІІІ – за търговски и обществено-обслужващи дейности, кв.
1911 по регулационния план на гр.Дупница (поземлени имоти 68789.30.27 и 68789.30.26 по
кадастралната карта на гр.Дупница). /вх. № 45/19.01.2018 г./
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Въпреки, че докладната е извънредна ние я разгледахме в комисията. Зад тази
обемиста документация се крие едно елементарно решение, тъй като става въпрос за
пешеходна алея предвидена по първоначалния план горе в социалните жилища, която в
момента трябва да се превърне в улица транспортна и поради това, че всеки квартал се
обособява между няколко улици тука с прокарването се налага да се направят два квартала и
това ОбС трябва да вземе решение като принципал, орган който контролира тази територия.
Решението е елементарно и предлагам колегите да гласуват за докладната.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Колеги други изказвания?
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и Решение № ІІ, т.6 от Протокол №1/11.01.2018 год. на
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на
11.01.2018год., ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 13
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и Решение № ІІ, т.6 от Протокол №1/11.01.2018 год. на заседание на
Общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на 11.01.2018год.
Общински съвет- Дупница, одобрява Проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на План за регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІІ-за обществено обслужване и жилищно строителство и УПИ ІІІ – за търговски и
обществено-обслужващи дейности, кв. 1911 по регулационния план на гр.Дупница
(поземлени имоти 68789.30.27 и 68789.30.26 по кадастралната карта на гр.Дупница)
С проекта се предвижда:
От УПИ ІІ- за обществено обслужване и жилищно строителство, кв.1911 по
регулационния план на гр.Дупница да бъде обособена улица с широчина 8.00 м, дължина
147.25 м и площ 1178 кв.м, с проектни осови точки 910÷911, във връзка с което и
обособяване на нов квартал 1920, промяна номерацията на УПИ ІІ – за обществено
обслужване и жилищно строителство и УПИ ІІІ – за търговски и обществено-обслужващи
дейности, кв. 1911 по регулационния план на гр.Дупница в УПИ I-за обществено
обслужване и жилищно строителство и УПИ ІІ – за търговски и обществено-обслужващи
дейности, кв.1920 по регулационния план на гр.Дупница, съответстващи на част от поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 68789.30.27 и ПИ с идентификатор 68789.30.26 по кадастралната
карта на гр.Дупница
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 – дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” Решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административен съд
– Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата от извънредните докладни. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от
Община Дупница в полза на МРРБ, УО на ОП „Региони в растеж”2014-2020, обезпечаваща
авансово плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 5:
„Регионална социална инфраструктура“. /вх. № 43/19.01.2018 г./
Докладната е разгледана в ИК. Г-н Костадинов.
Положително становище.
Благодаря.
Нека чуем ако има желаещи за изказване.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев

за
за
за
за
за
за
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7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 14
Общинският съвет Дупница:
1. Упълномощава Кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
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растеж”2014-2020, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие” за сума в размер до: 140 016,29 (сто и четиридесет хиляди и шестнадесет лева и
двадесет и девет стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от 29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до
29.10.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Като при необходимост да подпише Запис
на заповед както следва:
Запис на заповед след сключване на договор за изпълнение на основната дейност по
проекта в размер на 35% или 140 016,29 (сто и четиридесет хиляди и шестнадесет лева и
двадесет и девет стотинки) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до 29.10.2019 г. (два месеца след изтичане
на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ).
2. Възлага на кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-5.001-0038 – СО1 от
29.12.2017 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата от извънредните докладни. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на Споразумение за
сътрудничество между общините от РСУО “РИЛА ЕКО”. /вх. № 44/19.01.2018 г./
Докладната е разгледана в ИК.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Докладната беше представена на комисията. Но отчастие поради липсата на
достатъчно информация се взе решение в зала всеки да гласува както прецени.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги имате думата за изказвания.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
3
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от
ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗФУКПС, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
Общински съвет-Дупница, одобрява подписаното споразумение за сътрудничество с
Общините от РСУО “РИЛА ЕКО”/Кюстендил, Бобов дол, Сапарева баня, Невестино и
Трекляно/, за възлагане на обществени поръчки, според стойностните прагове с предмет
“Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Регионално депо
за неопасни отпадъци – Дупница“, в землищата на с. Джерман и с. Грамаде, съдържащ ПУП
и инвестиционен проект” и “Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект, по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект “Регионално депо
за неопасни отпадъци – Дупница” в землищата на с. Джерман и с. Грамаде”. /Приложение
№1 към решението/
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последната от извънредните докладни. Докладна записка от инж.
Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Определяне на нов представител на
Община Дупница за участие в комисията за изработване на областна здравна карта. /вх. №
58/23.01.2018 г./
Докладната не е разглеждана в комисии, така че нека гласуваме допуск в зала.
Който е съгласен да бъде разгледана докладната в зала , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Колеги имате възможност за изказване.
Г-н Йорданов заповядайте.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
От групата на ГЕРБ предлагаме Стефи Илиева От ОА. Наясно е с материята, така че
смятаме че ще се представи достойно община Дупница.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Тук малко ще поправя г-н Йорданов. Не е важно да се представи общината. Тук е
важно да се защити интереса на здравните заведения на територията на общината.
Стефи Илиева е н-к отдел“ Социални и хуманитарни дейности“. Тя беше вариант,
който беше предложен за участие в тази комисия преди номинирането и избирането на д-р
Попниколов. Наистина като служител пряко ангажирана с тази дейност аз мисля, че би се
справила без проблем. Тук е важно друго да отбележим. Когато тази комисия се събира и
коментира здравната карта на територията на областта присъстват всички представители на
здравни заведения, управители на болници частни, общински. Така, че коментара на място
всеки от тех е равнозначен на активно участие.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги.
Г-н Гергов заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Този дебат го водихме преди няколко седмици, когато избирахме д-р Попниколов. От
дебатите тогава и от всички дебати в тази зала във връзка с болницата аз лично за себе си съм
убеден, че най-подготвен, който да защити интересите на здравеопазването в Дупница е
нашия колега Костадин Костадинов.
Отново искам да кажа, че по никакъв начин не подценявам г-жа Илиева. Както и на
предишната сесия стана въпрос за нейните познания и нейната длъжност, когато избрахме на
д-р Попниколов, но считам че в случая в интерес на здравеопазването в Дупница е наистина
да бъде избран човек, който е много наясно с това, което трябва да се случва по време на
заседанието за одобряването на здравната карта.
От името на групата на ОДБ аз предлагам да бъде избран инж. Костадин Костадинов.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми госпожи и господа.
И друг път в тази зала сме говорили за здравната карта, само че не знам дали
осъзнавате и не е нужно да осъзнавате важността на това, което ще решава тази карта. Тази
карта ще реши колко лични лекари да има в Дупница, колко специалисти да има в Дупница,
колко легла да има
в Дупница. Със съжаление ще кажа, че отдавна областната
здравна…гилдията бялата в областния град води една негласна битка с Дупница, защото 2/3
от парите за здравеопазване идва в Дупница, 1/3 отива в Кюстендил. Миналата комисия,
същата комисия имаше която след това Върховния съд отмени нейното решение ще ви кажа
печалния резултат. Нашите две болници в Дупница бяха отрязани с над 50% леглата. За
голяма изненада се оказа, че Кюстендил не е отрязан.
Това ще предопредели здравеопазването в Дупница за много дълги години напред.Не
случайно предния път, когато се избираше представител аз от този микрофон предложих
Матей, защото това е битка, в която трябва да участват войници. Битка, която трябва да се
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води на много фронтове. Трябва да се обикалят представители на общини, трябва да се вземе
надмощие в тази комисия. Трябва безцеремонно държание…да ще има представители на
болниците, но без право на глас. Глас ще имат право на глас общините. Разбирате ли?
Не случайно в ИК обсъждайки тази докладна колегите предложиха мен Аз, не че много
ми се занимава, даже го приемам като изключително важна отговорност. Сега разбирайки
политическото решение на партия ГЕРБ от снощи аз съм склонен и излязох, за да си дам
отвод.
Искам много правилно да ме разберете. Факта, че вие сте взели такова решение аз
силно се надявам, че сега вие по линия на ГЕРБ ще съгласувате действията с Кюстендил и
косъм няма да падне от главата на дупнишките медицински заведения. Вие ще поемете тази
отговорност и ако се случи така, че да бъдат орязани легла в Дупница ще носите съответната
отговорност за вашето си решение. Не, че ако аз съм представител може да не паднат, но
разбере, че това е тема от толкова важно значение колкото е може би ОУП и бюджета на
общината.
Приемете, че си давам отвод в името на това не искам да се политизира въпроса.
Предавам на вас…вярвам, че всеки от вас достатъчно милее за здравеопазването и вярвам, че
вие с областния управите който не ни даде думата миналия път да кажеме нищо и се държа
като император вие ще си решите въпроса с него. Един пример ще ви дам. На нас от 20 легла
ни оставиха 9, на общинската болница от 20, 9 в хирургия. В кюстендилската болница
оставиха 27, 3 пъти повече, при положение че хирургичната дейност само в нашата болница е
2 пъти по-голям от кюстендилската. Ето затова говориме за българска здравна карта
направена от българска областен управител в Кюстендил.
Вярвам, че г-н Йорданов предлагайки Стефи Илиева ще си направи труда, ще обиколи
съседните общини, ще агитира техните представители, ще се свърже с когото требе като
председател, ще намери депутатите както ние тогава аз лично уведомих и Ивайло
Константинов и Иван Ибришимов. Направих много срещи с тех и двамата се отзоваха. Това е
твърде много работа, която трябва да се свърши. Да се намери лоби, което да доминира в тази
комисия и да се преодолее бялата кюстендилска гилдия.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само искам да подчертая, че тук аз ще позволя да направя коментар за политическа
номинация. Много е удачно да кажеш ако нещо стане виновни сте вие.Да подчертая дебело на
коментара на предната здравна карта присъстваха г-н Костадинов, д-р Любен Таушански, д-р
Крум Бонев, Росен Тимчев, Иван Ибришимов и моя милост от община Дупница и д-р Матей
Попниколов. Разговора, който с подобен патос тука се опитва да прокара г-н Костадинов не
беше същия. Коментарите по здравна карта, които имаше отправени като питания към д-р
Китов им беше отговорено. Обосновка за намаляване на легла не само към Дупница и към
Кюстендил беше направена.
Тогава аз като човек извън лекарската гилдия седях с д-р Бонев, д-р Таушански.
Попитах имаме ли претенция към ситуацията. Така, че когато някога влизаме в режим на
говорене държа да бъдем коректни.
Когато г-жа Стефи Илиева ако я изберете като наш представител тръгне на подобна
среща заповядайте всички да гледате, да видите как се коментира и какво се коментира.
Иначе това ми прилича като на бягане от отговорност. Не е редно и коректно.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика от г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Щом ползвате така емпирични данни и разкази от минало време доразкажете какво се
случи след това. Да на комисията беше така. Бяхме затрупани с аргументи. Верно ли е, че не
ни беше дадена думата? Верно е. държа ли си той…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Има протокол…
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Добре какво се случи…защо не доразкажете за след срещата. Какъв беше резултата от
тази среща? Това ли беше което разказвам аз? Бяхме ли буквално порязани отвсякъде
Дупница? Ние с вас коментирахме ли го това? Аз отидох ли при въпросната г-жа от РЗИ,
която отговаряше за това нещо и когато я попитах „Защо е така?“ тя какво ми отговори? „Кой
сте вие? Вие представител ли сте на община Дупница?“
Затова е това представителство, защото аз не мога да отида като представител на
болницата да питам. Да аз отивам и те казват:“Точка. Това е решено и край.“
Резултатите какви са г-н кмете? Такива ли са каквито ги казах? Точно затова миналия
път казах на микрофона, че който ще бъде представите ще трябва да води война. Сега казвам,
след като желаете да бъде г-жа Стефи Илиева вярвам, че съответно ще направите следващите
стъпки. Въпроса е дали знаете какво да направите и дали г-жа Стефи Илиева знае какво да
направи.
Повтарям най-добронамерено от това зависи живота на над 500 човека в нашата
община.
Двете болници, другите хора разбирате ли за какъв грандиозен проблем говориме.
Аз вярвам, че вие наистина по линия на партия ГЕРБ ще успеете със съответни
действия да понамалите пораженията каквито беха от предишната здравна карта.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само една приказка и приключвам. Подтекста при номиниране на г-жа Стефи Илиева е
точно, за да не бъде представител на една или друга общинска структура. Моето уважение
към теб Коце може да си много оправен и сигурно си такъв, но ти си част от колектива на
една от двете структури. Когато при такъв коментар недай си боже резултата е 1+ спрямо
едната коментара на другата какъв ще бъде?
Ето. Това е единственият подтекст. Всичко останало е открито, няма никакъв проблем.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Преминаваме към гласуване на едната кандидатура, тъй като г-н Костадинов направи
самоотвод.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Борислав Йорданов Костадинов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
въздържал се
въздържал се
за
въздържал се
отсъства
за
за
за
отсъства
за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

25
няма
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал.3 и ал. 5
от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1. Общински съвет Дупница отменя Решение № 178/15.12.2017 год., взето по
Протокол № 15 от 15.12.2017 год. на Общински съвет Дупница.
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2. Общински съвет Дупница определя за представител на Община Дупница в
комисията за изготвяне на областна здравна карта – Стефи Цанкова Илиева – Началник
Отдел „Здравеопазване, спорт, социална политика и секретар на МКБППМН“ в Общинска
администрация Дупница.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК за защита на особено важен обществен интерес.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря ви за конструктивния тон на първата за годината сесия.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 12.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1.

/ Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

2.

/ инж. Татяна Инджева – старши специалист ”ООбС”/
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