Изх. № . . . . . . . . . . . . . . ./ . . . . . .

......

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 14.07.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе VІІІ редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства Ивайло Петров.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.09 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден колеги.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам VІІІ редовно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 470 / 07.07.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на
седалището и адреса на управление на ОП “Паркинги и гаражи”, определяне на нов числен
състав и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинско
предприятие “Паркинги и гаражи” гр. Дупница. /вх. № 447/29.06.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма “Региона в растеж” – главна
дирекция “Градско и регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 23.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020”. /вх. № 453/04.07.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма “Региона в растеж” – главна
дирекция “Градско и регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура за директно
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предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020”. /вх. № 454/04.07.2017 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Преобразуване на детска градина “Таушаница”, град Дупница чрез вливане в детска градина
“Зора”. /вх. № 458/05.07.2017 г./
5. 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 № 000215 КВС на с.
Блатино, м. “Реката”, общ. Дупница. /вх. № 460/05.07.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие за промяна на предназначението на 7 /седем/ броя общински
поземлени имоти, находящи се в землищата на село Джерман и Грамаде, Община Дупница,
за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци. /вх. №
461/05.07.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Община Дупница с проектно предложение по обявена процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 “Подкрепа на
деинтитуционализацията на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 “Регионална социална
инфраструктура”, по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. /вх. №
462/05.07.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Реализацията
на проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница – изграждане на
ново ОДЗ и ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ “Неофит Рилски”. /вх. №
463/05.07.2017 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 ПИ с проектен № 65245.4.651 по
кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 464/05.07.2017 г./
10. 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. №
465/05.07.2017 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) в
обхват: Улица с осови точки 786-794-793 /имот с идентификатор 68789.609.39/ към УПИ І –
за производство на метални изделия и УПИ IV – за производство на обувки, квартал 302 по
регулационния план на гр. Дупница /имоти с идентификатори 68789.609.11 и 68789.609.12
по кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх. № 466/05.07.2017 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) и План
за регулация /ПР/ в обхват: Улица с осови точки 721-734-733 и УПИ ІX-2817, квартал 145
по регулационния план на гр. Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.18.14 по
кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх. № 467/05.07.2017 г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно
Разпределение на набраните средства за дейностите на Местната комисия за уреждане
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правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх. № 468/05.07.2017
г./
14. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно
Вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на “Финансово-счетоводна къща –
Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 469/06.07.2017 г./
***
***
***
***
***
***
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 488/13.07.2017 г. от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно предложение за допълнение на
Дневния ред с докладна записка № 477/07.07.2017 г., да се създаде т. 15, а именно докладна
записка, относно Отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.001-Подмярка
19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г., подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи
(МИГ) и доказване на финансов капацитет за прилагане на Стратегия за ВОМР на СНЦ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ – ДУПНИЦА“ по Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г.
Втора докладна записка с вх. № 479/10.07.2017 г., да се създаде т. 16, а именно
докладна записка, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост.
И трета докладна записка с вх. № 485/13.07.2017 г., да се създаде т. 17, а именно
докладна записка, относно Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС.
В деловодството на ОбС е постъпило и предложение с вх. № 489/13.07.2017 г. от Емил
Гущеров, относно предложение за допълнение на дневния ред с докладна записка с вх. №
480/10.07.2017 г., да се създаде т. 18, а именно докладна записка, относно Даване на съгласие
за сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението с
временно изпълняващия длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница.
Който е “за” това да допълним дневния ред с четирите извънредни докладни записки,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Гласуваме целия дневен ред с допълненията.
Който е съгласен да приемем целия дневен ред с четирите извънредни докладни и с
всички 18 точки, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:
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1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на
седалището и адреса на управление на ОП “Паркинги и гаражи”, определяне на нов числен
състав и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинско
предприятие “Паркинги и гаражи” гр. Дупница. /вх. № 447/29.06.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма “Региона в растеж” – главна
дирекция “Градско и регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 23.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020”. /вх. № 453/04.07.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Издаване на
Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма “Региона в растеж” – главна
дирекция “Градско и регионално развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор №
BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура за директно
предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от процедура BG16RFOP001-1.0290001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020”. /вх. № 454/04.07.2017 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Преобразуване на детска градина “Таушаница”, град Дупница чрез вливане в детска градина
“Зора”. /вх. № 458/05.07.2017 г./
5. 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 № 000215 КВС на с.
Блатино, м. “Реката”, общ. Дупница. /вх. № 460/05.07.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие за промяна на предназначението на 7 /седем/ броя общински
поземлени имоти, находящи се в землищата на село Джерман и Грамаде, Община Дупница,
за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци. /вх. №
461/05.07.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Община Дупница с проектно предложение по обявена процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 “Подкрепа на
деинтитуционализацията на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 “Регионална социална
инфраструктура”, по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. /вх. №
462/05.07.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Реализацията
на проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница – изграждане на
ново ОДЗ и ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ “Неофит Рилски”. /вх. №
463/05.07.2017 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
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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 № 65245.4.651 по
кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 464/05.07.2017 г./
10. 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. №
465/05.07.2017 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) в
обхват: Улица с осови точки 786-794-793 /имот с идентификатор 68789.609.39/ към УПИ І –
за производство на метални изделия и УПИ IV – за производство на обувки, квартал 302 по
регулационния план на гр. Дупница /имоти с идентификатори 68789.609.11 и 68789.609.12
по кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх. № 466/05.07.2017 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) и План
за регулация /ПР/ в обхват: Улица с осови точки 721-734-733 и УПИ ІX-2817, квартал 145
по регулационния план на гр. Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.18.14 по
кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх. № 467/05.07.2017 г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно
Разпределение на набраните средства за дейностите на Местната комисия за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх. № 468/05.07.2017
г./
14. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС – Дупница, относно
Вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на “Финансово-счетоводна къща –
Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 469/06.07.2017 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отворена
процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.001-Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г., подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) и доказване на
финансов капацитет за прилагане на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ – ДУПНИЦА“ по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. /вх. № 477/07.07.2017 г./
16. 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. №
479/10.07.2017 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС. /вх. № 485/13.07.2017 г./
18. Докладна записка от инж.Емил Гущеров – Председател на ОбС - Дупница, относно Даване
на съгласие за сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на
управлението с временно изпълняващия длъжността управител на „Многопрофилна
болница за активно лечение – Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 480/10.07.2017
г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към деловата работа искам да направя две съобщения. Първо да
поканя всички общ. съветници на 18 юли (вторник) от 10.00 ч. на паметника на Васил Левски
и другото което да припомня според Правилника който всички ние сме приели и е нужно да
се придържаме. Времето за изказване на общ. съветници, а и на всички граждани които
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желаят когато се изказват е 5 минути. Така, че нека колеги заедно сме го приели този
Правилник да се придържаме към него.
Благодаря ви.
В деловодството на ОбС Дупница е постъпило заявление за изказване от г-н Тасков.
Заповядайте г-н Тасков.
Г-Н БОРИСЛАВ ТАСКОВ – Председател на Сдружение „Бъдеще за Джерман:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми господа общински съветници,
Уважаеми г-н Кмет.
Тук съм в качеството си на Председател на Сдружение „Бъдеще за Джерман и ще
заявява пред вас становището на сдружението по един от най-актуалните въпроси в
последните 5 години в община Дупница. Точно преди 5 години в средата на юли започна тази
сага в която тогава едни момченца от ръководството на община Дупница си бяха харесали
един терен. Само за да ви уведомя г.н кмета отсъстваше тогава, той не е в тази категория. До
колкото зная беше на почивка. И започна тази сага в която ни се предостави директно
разговора така. До септември трябва да бъде готов проекта, до декември 2012 год. трябва да
бъде готово депото. Вече сме 2017 год. Едни хора явно не са мръднали и на милиметър от
това което заявиха тогава и което взеха едно прибързано и необосновано становище и
решение. В последно време тук в община Дупница се повтаря една мантра с която определено
се изопачават едни неща, говорят се лъжи и неистини. За какво става въпрос? Определено
този проблем иска да се политизира и се казва „Ето виждате ли онези лошите от БСП не искат
да се прави депо“. А това не отговаря на истината и няма нищо вярно в това. Самото
сдружение което аз ръководя зам. Председател е един от основателите на СДС Дупница и
уважаван от всички десномислещи инж. Кирил Борановски. Другия член е също един от
основателите на СДС Дупница Володя Владимиров, четвъртия е отец Кирил Васев, петия е
един независим свободомислещ човек Димитър Василев. Нещо да виждате БСП в това
сдружение? Между другото искам да ви поясня, аз съм ви го казвал и друг път. Кмета на
Джерман е от ГЕРБ. Той от самото начало и до ден днешен заявява, че е против. Уважавания
от всички нас Кмет на община Кюстендил г-н Паунов, при среща с нас първо когато му
показахме терена каза не се майтапете с мен, това не може да е терена, терена трябва да е зад
едни хълмове. Когато се увери, че това е терена заяви пред всички нас „И аз ако съм на ваше
място и аз ще протестирам до край“. Бившите и настоящи шефове на РИОСВ-Перник, които
също са от ГЕРБ, при среща с нас заявиха „Това е най-безумното и неподходящо място за
такова съоръжение, което сме виждали, но ако ни натиснат отгоре ние няма как ще пишеме
за“. Опитват се управляващите от община Дупница тези 5 години своята некомпетентност,
неподготвеност да хвърлят върху…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля, без обиди г-н Тасков.
Г-Н БОРИСЛАВ ТАСКОВ – Председател на Сдружение „Бъдеще за Джерман:
Това не са обиди. Това са просто реални неща. Да прехвърлят от болната на здравата
глава проблема. Това че един човек, тука виждам уважавани бизнесмени, собственици на
фирми. Ако вие уважаеми господа възложите една задача на ваш служител или работник и
след 1, 2 дни той не я свърши, вие на третия ден ще сте го изгонили. Тук един зам. Кмет 6
години като пиле в калчища се мотае и не знае на кой свят е, неподготвен, неможещ да реши
този проблем продължава да раздава правосъдие и да се прави на велик. Вие знаете преди
няколко дни се случи едно нещастие на магистрала „Тракия“. Запали се депото, катастрофа.
Сигурно знаете поне тези които сте идвали до терена, че това депо което искате да го
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изградите на този терен е само на 200 м. от магистралата която минава. Уважавания от мен гн Премиер на България, г-н Борисов ако знае какво искате да му сътворите на 200 м. от тази
магистрала, тези шамарчета които получиха съветниците от Пловдив тук ще бъдат нещо
много повече. Да види материала от ГЕРБ Дупница какво му готви. Този терен аз съм ви
казвал и друг път. Пътувайки за Кюстендил преди 10 год. една пустееща Черна нива сега е
……..
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Тасков, моля ви се ориентирайте се към приключване.
Г-Н БОРИСЛАВ ТАСКОВ – Председател на Сдружение „Бъдеще за Джерман“:
Да, приключвам. Пустееща Черна нива сега е разкошна черешова градина. 85 год. този
терен се трасира, направи се за овошна градина и лозови масиви, само да се даде на някой
фермер и да стане прекрасна градина. Вие искате да направите боклучарника на
кюстендилска област. И във връзка с всичко това с неспособността на общинското
ръководство, ние вече два пъти заявяваме, че искаме оставката на г-н Крантов, на
безвремието в което изпада гр. Дупница, за превръщането или по-скоро опита на община
Дупница в град със затихващи функции, ние официално от Сдружение „Бъдеще за Джерман“
искаме оставката този път вече и на г-н Чимев.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Тасков.
Преминаваме към първа докладна записка. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Промяна на седалището и адреса на управление на ОП
“Паркинги и гаражи”, определяне на нов числен състав и приемане на нов Правилник за
организацията и дейността на общинско предприятие “Паркинги и гаражи” гр. Дупница. /вх.
№ 447/29.06.2017 г./
Нека да чуем становище на комисиите.
Икономическа комисия. Положително становище.
Колеги, имате думата по докладната. Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от
ЗМСМА и чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 101
1.Общински съвет – Дупница отменя Правилник за дейността на общинско
предприятие „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ гр. Дупница, приет с Решение № 15 от Протокол №
2/28.01.2010 г. на Общински съвет Дупница.
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2. Общински съвет – Дупница приема Правилник за организацията и дейността на
общинско предприятие „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“ гр. Дупница, съгласно Приложение № 1.
3. Общински съвет – Дупница определя ново седалище и адрес на управление на
Общинско предприятие „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“, гр. Дупница – град Дупница, ул. „Свети
Иван Рилски“ № 20.
4. Общински съвет – Дупница определя числен състав на Общинско предприятие
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ“, гр. Дупница – 30 /тридесет/ щатни бройки.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма
“Региона в растеж” – главна дирекция “Градско и регионално развитие”, обезпечаваща
авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 23.05.2017 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж”
2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от
процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”. /вх. № 453/04.07.2017 г./
Колеги, нека чуем становище на икономическа комисия. Положително. Благодаря г-н
Костадинов.
Колеги, имате думата по докладната. Не виждам желаещи. Преминаваме към
гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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

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

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

32
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 № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 102
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 №
BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
Общински съвет:
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 растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“
за сума в размер до: 2 392 249,67 (два милиона триста деветдесет и две хиляди
двеста четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи
35% (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна
финансова помощ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP0011.029-0002-C01 от 26.05.2017 г. със срок за предявяване за плащане – до 26.04.2019
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 в размер на 1% или 68 349,99 лева (шестдесет и осем хиляди
триста четиридесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) от стойността
на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017 г. със срок за
предявяване за плащане – до 26.04.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния
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срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ).
- Запис на заповед след сключване на първия договор за строителство в размер на
34% или 2 323 899,68 (два милиона триста двадесет и три хиляди осемстотин
деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) от стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017 г. със срок за
предявяване за плащане – до 26.04.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ).
- Като двете суми да не надвишават размера от 2 392 249,67 (два милиона триста
деветдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет лева и шестдесет и седем
стотинки)
2. Възлага на кмета на Община Дупница да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от
26.05.2017 г. и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна
дирекция „Градско и регионално развитие“.
***
***
***
***
***
***
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Издаване на Запис на заповед от Община Дупница в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма “Региона в растеж” – главна дирекция “Градско и регионално развитие”,
обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в
растеж” 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.029 “Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Дупница”, част от
процедура BG16RFOP001-1.029-0001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”. /вх. № 454/04.07.2017 г./
Колеги, нека чуем становище на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Колеги, имате думата по докладната. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев

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

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

32
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 № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 103
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 №
BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г., сключен между Община Дупница и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020,
Общинският съвет:
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 растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сума в размер до:
1 969 273,19 лв., (един милион деветстотин и шестдесет и девет хиляди двеста седемдесет и
три лева и деветнадесет стотинки), представляващи 35% ( тридесет и пет на сто) от
стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г. със срок за
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предявяване за плащане – до 08.11.2018 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 № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от
08.11.2016 г. и да ги представи пред на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна
дирекция „Градско и регионално развитие”
***
***
***
***
***
***
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Преобразуване на детска градина “Таушаница”, град Дупница
чрез вливане в детска градина “Зора”. /вх. № 458/05.07.2017 г./
Колеги, нека чуем становище на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Трима членове „за“, двама се въздържаха за мнение на групите изчакваха. В случая
подкрепихме повечето докладната, защото тя е продължение на реформата която кмета и
ОбС извърши преди няколко месеца с детските градини.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Становище на комисията по образование.
Г-жа Инкьова, заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Нашата комисия в пълен състав разгледа тази докладна записка и подкрепяме това
предложение. Искам само да уточня, че мотивите в докладната записка са изчерпателни за
това оптимизиране което е логичен завършек и продължение на оптимизирането което се
направи преди това е съобразено с броя на децата и с местоположението на двете детски
градини. Освен това недоверието с което преди някои от колегите подходиха към това
оптимизиране не би следвало да е основателно. Искам да споделя с вас, че есента директори
от област Кюстендил посетиха обмяна на опит в Будапеща и там разглеждахме и посетихме
училища в които се намираха и детски градини. В цяла Будапеща има един единствен
директор на всички детски градини, а всяка детска градина си има зам. Директор. Така, че
това явно е европейска практика и ние вървим напред.
Нашата комисия подкрепя предложението.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова. Колеги, имате думата по докладната.
Г-н Райнов, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
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Уважаеми г-н Кмет,
Колеги общински съветници,
Гости.
Все пак искам да изразя своето лично мнение относно тази докладна. Изпитвам някак
си вътрешна неубеденост в това което би било редно да се случи с преобразуването и
обединението на детска градина „Таушаница“ с ОДЗ „Зора“. Още повече, че там преди около
седмица беше завършена, по памет говоря, беше завършен и проекта за енергийна
ефективност на обединеното заведение, което стана в един много красив, приличен и
приветлив вид. Видно от самата докладна в т. 3 е регламентирано трудовите правни
отношения, но в мотивите е изнесено, че броят на децата непрекъснато се забелязва отлив на
деца и непрекъснато броят на тях намалява, респективно на групите. И все пак в тази връзка
по прогнозни данни следващата година ще бъде група по-малко. В тази връзка искам да задам
следния въпрос. Предвижда ли се някаква актуализация на педагогическия и непедагогически
персонал там, защото освен педагози знаеме там има много добре оборудвана кухня, столова,
леглова база и т.н. И второто е имаме едно такова предложение ние съветниците от БДЦ, след
започването на учебната 2016-2017 година дали ще бъде или няма да бъде приета докладната,
дали ще бъде г-жа Кирова или някой друг ръководител на детското заведение, просто да ни
представи своята визия за бъдещото развитие на ОДЗ. Като цяло, ако я приемем, ако не пък за
„Таушаница“ защото в тази връзка искам само да кажа, че точно под тази хубава постройка
има една друга отдолу която трябваше съгласно извършен проект, нямам представа в поранни години за енергийна ефективност, трябваше да бъде дом за стари хора. С тази цел беше
направено там, а то сега в момента е нещо страшно за гледане само. Така че коренно си
контрастират двете постройки които са там.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Райнов.
Г-жо Николова, заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Искам да задам няколко доуточняващи въпроса към тази докладна. И тъй като част
от въпросите може би ще се повторят с това което направи колегата Райнов, може би ще ни
се отговори едновременно и тъй като съм си ги написала за да не пропусна нещо ще ми
позволите да ги прочета.
В мотивите е посочено, че за сливането, че не е оправдано икономически и
административно съществуването на самостоятелно детско заведение с такъв малък брой
деца и следват няколко въпроса. Какъв е очаквания икономически ефект от това сливане?
Вторият ми въпрос е каква част от персонала на детска градина „Таушаница“ ще остане на
работа и кои длъжности ще бъдат съкратени евентуално? Трития въпрос. Ще продължи ли
ежедневното транспортиране ако има такова на 25 деца от Гиздова махала, които са
посещавали бившата нощна група в детската градина, което се финансира пак от бюджета
на тази детска градина, какви са разходите за него и оправдано ли е икономически такова
превозване на децата? Ако има такова пак казвам. Въпроса ми не се ли поддържа
изкуствено минимален брой деца, единствено за да се гарантира устойчивост на
реализирания проект за саниране, вътрешен ремонт, икономическата полза които все още не
сме видели. Ще продължи ли да функционира кухненския блок в детска градина
„Таушаница“, който наскоро бе ремонтиран и оборудван модерно и все още ли ще се
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приготвя храна там за детска градина „Мечта“? Ако тя се приготвя там оправдано ли е
функционирането му за такъв малък брой деца? Ако тя не се приготвя там смятам, че
информацията ми е вярна, че се прави, приготвя храна за другата детска градина и ако спре
да се приготвя тя би трябвало да спре да функционира за такъв малък брой деца какъвто е в
детската градина. И последния ми въпрос е има ли становище на Регионалното управление
по образование от гр. Кюстендил, относно преструктурирането на детското заведение и ако
има становище какво е то?
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги общински съветници, за повече конкретика ще дам думата и на г-н Петков и
на г-жа Кирова. Идеята на тази докладна е да се продължи това което стартирахме с ваша
помощ миналата година. В момента говорим за една услуга която касае нашите деца. Една
подобна услуга за мен трябва да бъде в една добра среда с едни добри условия, а на втори
план да бъде нашето притеснение или по-скоро въпроса в посока колко работни места на
педагогически и непедагогически състав ще има. Там е разписано колко хора като щатна
група се полагат. Тук две мнения няма. Никой това не го и коментира, далеч съм от мисълта
да го коментирам. Това което виждате в докладната в момента има 4 групи, 69 деца. В
момента знаете, че деца на предучилищна възраст могат да бъдат обучавани както в детска
градина така и в основните училища. Всеки директор на училище, всеки директор на детска
градина води борба да има деца за да има групи. На 69 деца в момента в „Таушаница“ има
17 служители. Девет на осем мисля бяха педагогически и непедагогически. Имайки предвид
това което се направи, буквално преди дни приключи ремонта на въпросната сграда
намеренията на всички според мен са в посока да има сгради в които децата да бъдат добре
обслужвани. Качеството на услугата обаче не е само сградния фонд, а и педагогически и
непедагогически състав който ги обслужва и най-вече директора на въпросната детска
градина. И не случайно посоката е вкарване на такива по-малки детски градини като
филиали на основни на по-големи. И за мен водещото е било директорите които са към
момента на база на не само на дългия си педагогически опит, а и на база на това което
получаваме ние, колкото и грубо да звучи, като продукт, обучението на нашите деца.
Условия, финансови параметри и тем подобни. Но за повече конкретика Тошко може ли ако
обичаш. Да дадем думата на г-н Петков.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Заповядайте г-н Петков да отговорите на въпросите на колегите.
Г-Н ТОДОР ПЕТКОВ – Началник отдел „КО и МД“:
Добър ден господа общински съветници. Отговарям на въпросите на г-жа Николова.
Икономически ефект не се търси г-жо Николова. Търси се това детската градина да се
вмести в парите отпускани от държавата за издръжка на персонала. Това в момента не може
да се случи тъй като парите се дават на брой деца. Персонала който е в детската градина не
може да получава заплатите си на базата на получаваните пари от държавата. За това и
съществуването на детска градина „Таушаница“ като самостоятелно звено е абсолютно
невъзможно. Дори и да не се преобразува там ще предстоят съкращения тъй като групите
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намаляват. От 4 групи в момента те ще имат сигурно 2 групи в началото на следващата
учебна година и няма да могат да се вместят в парите отпуснати от държавата.
Становище на Регионалното управление на образованието по тази докладна не е
необходимо по Закон. Единствен легитимен орган тук е ОбС, който приема докладната,
следва Заповед на кмета, нейното публикуване в ДВ и влизането и в сила. Т.е. Регионалното
управление няма отношение към преобразуването на детските градини в която и да е
община.
За пътуващите деца от Гиздова махала. Пътуването се извършва без знанието на
община Дупница. Ние неучастваме, нефинансираме и неподкрепяме такова превозване на
деца. В района на Гиздова махала има детски градини, които могат да поемат тези деца,
както и училища. Така, че тази практика евентуално ще се преустанови при новия директор.
Освен това идеята с това преобразуване е давайки я на такъв авторитет като г-жа Кирова е
да промени етническия състав в тази детска градина и да привлече деца живеещи в района
на детската градина, които в момента не я ползват именно поради така етническия състав на
детската градина към момента.
Със сигурност ще има намаляване на персонала в детската градина, защото групите
намаляват и това евентуално ще се отрази на броя на персонала, но той ще стане част от
персонала на една по-голяма детска градина, което ще позволи запазването на няколко
работни места във връзка с това че детската градина ще бъде по-голяма.
Кухнята в „Таушаница“ ще продължи да функционира и там ще приготвя храната за
детска градина „Мечта“. Така че няма да се закрива тази кухня и ще се използва и към
момента тъй като „Мечта“ не разполага със собствена кухня, а построяването на нова кухня
не е икономически оправдано при наличието на съществуваща такава и то както вие казахте
добре оборудвана.
Мисля, че ви отговорих на въпросите. Ако искате г-жа Кирова която ще бъде
директор на детска градина „Таушаница“ може да ви даде информация за това какво ще
предприеме за спасяването на тази гради и за превръщането и в една нормална детска
градина, каквато до сега тя не беше за съжаление.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Петков.
Доуточняващ въпрос от г-жа Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. Съветник:
По скоро отговор от моя страна. Съвсем добронамерено бяха зададени тези въпроси
за да се ориентираме и да вземем нашето най-правилно решение днес на сесията. Никаква
заядливост, никакво така противоборство не очаквам за тази докладна. Исках за мен да си
уточня някои от нещата които имам като информация в нашата група. За това че казвате че
не е търсен икономически ефект, позовала съм се не е оправдано икономически и
административно съществуването самостоятелно на детска градина. Икономическия клас не
го разбирам като някаква дума, текст, просто да ми я поясните, но това е от текста в
докладната. Аз съм взела от докладната това изречение и на базата на това съм направила,
задала съм тези въпроси, че икономически ще бъде по-изгодно. Н.е. не че вие не сте целяли
икономически ефект, защото това е залегнало в докладната която сте ни дали. Има и такъв
който се цели. Не само да има добро образование за децата, най-добри условия, но и
икономически да бъде разходването на средства да бъде по-оптимизирано. Смятам, че
правилно съм задала защото икономически съществува в докладната като ефект който се
търси.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
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Благодаря г-жа Николова.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Кратко и ясно г-жо Николова ще отговоря. Когато има 69 деца и 17 човека
обслужващ персонал е съвсем нормално да има необвръзка финансова. Имайки предвид, че
фонд работна заплата е директно субсидирана от държавата. Община Дупница всички добре
знаете при проекто бюджет когато коментираме и гласуваме сумата е над 1 милион, милион
и двеста но това е сума по издръжка, не работни заплати. И ти когато получаваш за 69 деца
сума за заплати това предполага да речем 10, 12 или 15 човека, ние имаме 17. Тази
необвръзка е точно икономическата обоснованост.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. Съветник:
Не мислех да се изказвам, обаче малко съм изненадан. Ние по некога се държиме
като не чул, не видял. Значи преди няколко месеца видяхме огромните дисбаланси в
отделните детски градини. Издръжката на дете в една детска градина е три пъти колкото
издръжката на едно дете в друга детска градина. Многократно обсъждахме тези неща.
Резултата от всичките тези действия разбира се че е икономически и той се вижда при всяко
обсъждане на бюджета. Бюджета за детските градини е между милион и сто и милион и
триста хиляди. Децата намаляват, бюджета се увеличава. Защо? Защото както на много
други места и там малки царства, назначения и така. Понеже видяхме амбицията на кмета да
разбие цялата тая псевдо организация която се е направила с дълги години, за това ви казах
веднага ще подкрепиме провеждащата се реформа. Друг е въпроса, че моето мнение че е
малко г-н кмете тази реформа като чели зацикля и трябва да бъдем малко по-радикални,
малко по………. Какво тука сега за 5 гласа учителски почваме ама ще се запазят ли
работните места, ама какво. Не няма да се запазят работните места и дайте да видиме ако
требва да се затвори цяла детска градина ако прецените и да ви подкрепиме. Ако трябва да
се затвори цяло училище да го затвориме, да ви подкрепиме, а не тука да ми правят
разбираш ли……..Понеже това е на фона на училищата детските градини са една бледа
сянка на това което се случва – търговията с деца, ученическия транспорт, летят частни
нали……..Те хората са принудени аз го разбирам. Ами аз ви питам ако преди 1 година
Народното събрание беше приело идеята на Реформаторския блок за финансиране на
частните детски градини. Знаете ли колко детски градини общински щяха да останат? Ако
тогава имаше субсидия за ученик и предприемчиви хора бяха направили частни детски
градини. Айде да се държиме малко по-нормално и стига дебатирахме глупости. 69 деца от
които половината най-вероятно фиктивни, едни 25 ги карат с автобус и ама защо, ама какво,
ама как. Е те така. Ако требва да я затвориме да я затвориме.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика г-н Соколов.
Моля ви без реплики в залата.
Г-н Костадинов и г-н Райнов, моля ви за спазване на реда.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. Съветник:
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Г-н Костадинов, към тебе ми е репликата. Повод да се изкажа, но реплика. Когато се
гледа една такава дейност е хубаво да се погледне комплексно. И аз….. Между другото г-н
Чимев и аз със ……. Допуснах да се поздравиме и за това го правя, за нова го правя.
Извинявам се.
Г-н Костадинов, ще ви кажа защо смятам, че трябва да се погледне. Точно за това.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля да се придържаме към докладната г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. Съветник:
Комплексно да го погледнем и тука съм много сериозен и апелирам за следващата
сесия това да ви бъде вменено като въпрос на който да ни отговорите. На всички детски
градини една и съща фирма ли снабдява хранителните продукти? С какво качество са те?
Това което слушаме в момента за снабдяването на продуктите в цяла България, Дупница
някакъв самотен остров в положителна посока ли е или е клише. Интересува ме купуваме
най-евтиното сирене което е палмово масло, купуваме най-евтиния кашкавал който е
палмово масло, купуваме и да не изброявам и т.н. Интересува ни, поне мене съответно
предполагам и всички общ. съветници, да поканите директорите на детските градини г-н
Чимев. Аз я видях. Тя е отдавна тази госпожа директор и така да кажа сериозен човек…да
бъдат тука и ние да ги попитаме по какъв начин те контролират, защото иначе някаква
затворена каста се получава. По какъв начин контролират качеството и редно ли е ние да
задаваме тези въпроси при положение онова което се случва ежедневно в……Като влезем в
магазин знаеме има два рафта, единия с еди какви си продукти, другия с еди какви си
продукти. А що се отнася до това което вие казахте. Сигурно е целесъобразно и тука това е
оперативна дейност и хората които добре говорят гръцки, предполагам че добре могат да се
справят и с това.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Благодаря ви колеги.
Г-жа Кирова, заповядайте за доуточняващи въпроси имаше.
/шум в залата/
Моля ви без реплики в залата г-н Попниколов и г-жа Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Г-н Председател, аз чух отговорите на изказалите се преди мен така, че няма смисъл
да разводняваме повече нещата. Каквото са ми отговорили аз съм го приела и коментара
смятам, че не е необходим повече.
Г-ЖА АНТОНИНА КИРОВА – Директор на ДГ „Зора“:
Ако някъде от другаде въпроси ще ви отговоря, дори и визията на детската градина
мога да ви представя каква е моята визия за нея. Значи аз тук чух г-н Костадин Костадинов
който казва ако трябва и да затваряме детски градини. Идеята не е това. Този район е много
голям. 96 год. когато спечелих конкурс за бившата 6-та детска градина, децата бяха 68 сега
са 120. Там е нарушен баланса. Таушаница беше една от най-хубавите, най-големите детски
градини в Дупница. Когато се наруши баланса и хармонията във всяка една сфера се
разрушава всичко. Точно това се е случило там. Тя отново може да се получи, защото аз
имам много добра комуникация с родителите в този район и зная колко от далече, от кой
край идват те за да посетят 6-та градина, основната сграда на тази детска градина „Зора“,
която е в момента. Това че вие атакувахте малко неоснователно за икономическия ефект
който е, ще има икономически ефект. То основно това се цели. Имайки добър икономически
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ефект няма как да има и ефекти във всички останали сфери. Има икономически ефект. Ето
много правилно бяха зададени въпросите за кухнята. Да това е една разкошна кухня и
първото нещо което ми хрумна, че не може двама готвачи, готвачи работник да готвят за 30
или 40 деца. Те ще дойдат в основната сграда, има оборудване което ще бъде прехвърлено в
основната сграда на бившата 6-та детска градина, а тази база аз ще си сключа договор с
детска градина „Мечта“ и с тези парички които от договора ще получава от ползването на
базата и тяхната кухня, аз ще направя ще заградя примерно двора. Двора е безстопанствен,
той е разграден, има гора която навлиза буквално през оградата. Там няма такова
пространство, въздух. Не змии, не гущери а и динозаври ще се развъдят. Значи трябва да
има един огромен контрол. Това е истината. Аз имам 3 готвачки които готвят за 200 деца.
Две готвачки ще готвят за 40 деца, абсолютно и безумно. Освен това ако се обходи райони,
ако се убедят родителите тези три групи които са за момента те ще си останат да
функционират. И сега аз мога да подобря баланса, но тука за етническо малцинство няма
смисъл да говориме.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Кирова.
Не виждам желаещи за други изказвания. Колеги, преминаваме към гласуване.
Който е „за“ приемане проекта за решение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл. 311, ал. 1 от ЗПУО, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 104
1.Общински съвет - Дупница дава съгласие за преобразуване на детска градина
„Таушаница“, град Дупница чрез вливане в детска градина „Зора“, град Дупница;
2. Движимото и недвижимото имущество на ДГ „Таушаница“, град Дупница да се
предаде с приемо-предавателен протокол на директора на ДГ „Зора“, град Дупница;
3. Трудово-правните отношения на служителите да се уредят по реда на чл. 123, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда;
4. Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия по
изпълнение на преобразуването.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Явно топлото време оказва влияние на всички ни. Всички гласувахме „за“, само
изостряме тона и създаваме излишно негативно настроение в залата. Благодаря ви колеги.
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Преминаваме към следваща 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 № 000215 КВС на с. Блатино, м. “Реката”, общ. Дупница. /вх. №
460/05.07.2017 г./
Колеги, да чуем становището на комисията ТСУ. Заповядайте. Положително г-н
Пилев. Благодаря ви.
Колеги, имате думата по докладната. Не виждам желаещи за изказване така, че
преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за

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

30
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5,
чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 105
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
№000215, м.„Реката” по КВС на с. Блатино 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
„Автокъща”.
2.Разрешава на Димитър Климентов Терзийски, собственик, съгласно Нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 165, т. І, рег.№ 4796, д. № 143 / 01.06.2017г.,
вписан в Служба по вписвания при ДРС с Акт № 35, т. 7, Вх. рег. № 1807, дело № 872 /
01.06.2017г., да възложат 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 на поземлен имот № 000215,
м.„Реката” по КВС на с. Блатино, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и
излизане от имота.
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, “Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ
Електро България” АД и Агенция “Пътна инфраструктура” 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:
Благодаря колеги.
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предварително съгласие за промяна на предназначението на 7
/седем/ броя общински поземлени имоти, находящи се в землищата на село Джерман и
Грамаде, Община Дупница, за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни
отпадъци. /вх. № 461/05.07.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на всички комисии. Първо икономическа комисия.
Г-н Костадинов. Благодаря ви г-н Костадинов.
ТСУ г-н Пилев, заповядайте.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията по ТСУ не стегна до окончателно и единно становище и за това колегите
ще изразят становището си в зала.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви арх. Пилев.
Да чуем становището на комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Становището на комисията по култура и образование е 3-за, 1-против и 1- въздържал
се.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Положително. Благодаря ви г-жа Инкьова.
Комисията по спорт.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Становището на комисията е положително.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
На комисията по здравеопазване. Благодаря г-н Кирилов.
Колеги, имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване така, че преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
за
за
за
за
за
за
за
за
против
отсъства
въздържал се
против
въздържал се
за
за
за
за
за
въздържал се
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
за
за
за
отсъства

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, и чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 106
1. Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за промяна на
предназначение на общински поземлени имоти – мери и пасища, находящи се в землищата
на село Джерман и село Грамаде, Община Дупница, за реализиране на: Разширение на
обект: „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на
смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени/разделно събрани
биоразградими отпадъци“, с клетки на депо и съпътстваща инфраструктура, като част
от проект: Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница,
както следва:
1. ПИ с №000037 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Пасище мера” с площ 12.553 дка, категория на земята при неполивни условия: седма /5.610
дка/, шеста /6.943 дка/
2. ПИ с №000043 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Полски път” с площ 2,011 дка.
3. ПИ с №000046 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Пасище мера” с площ 15.802 дка, категория на земята при неполивни условия: осма.
4. ПИ с №000048 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Полски път” с площ 0.670 дка.
5. ПИ с №000049 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Пасище мера” с площ 55.238 дка, категория на земята при неполивни условия: осма и
шеста.
6. ПИ с №000050 по КВС в землището на с.Джерман, с начин на трайно ползване
“Полски път” с площ 2,700 дка.
7. ПИ с №053006 по КВС в землището на с.Грамаде, с начин на трайно ползване
“Пасище, мера” с площ 73,551 дка.
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2. Общински съвет Дупница определя срок на валидност на предварителното съгласие
до влизане в сила на заповедта на комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на
земеделските земи.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Кандидатстване на Община Дупница с проектно предложение по
обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001
“Подкрепа на деинтитуционализацията на грижите за деца”, Приоритетна ос 5 “Регионална
социална инфраструктура”, по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. /вх. №
462/05.07.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия.
Благодаря г-н Костадинов.
На комисията по здравеопазване.
Благодаря ви г-н Кирилов.
Колеги, имате думата по докладната.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви г-н Председател.
Сега знам, че е последна сесия за лятото и знам че така настроението не е
много……не имах предвид, че е почти предваканционно, обаче с риск кмета да ми се
разсърди ще разкажа случая който с него цяла седмица обсъждаме. Сега колеги, ние
гласуваме така един проект подкрепа на деца, грижи за деца и т.н. Много хубаво, силно
положително каза д-р Кирилов. Ние лошите политици и нали общината сега ще спечелят този
проект и ще почне да се работи. Обаче нека ви разкажа една кратка история. Преди около
месец с мен се свърза една възрастна дама 90 годишна, стара гражданка, която се ползва от
услугите на гласувания пак от нас уреден от общината и спечелен проект за подкрепа на
възрастни хора в домашни условия, дневен център и т.н. Тези хора около 90 човека ползват
лични асистенти по часово. Въпросната дама се свърза с мен защото се познаваме, самотна
жена и т.н. и ме помоли съобщи ми, че не е доволна от личния асистент и желае да бъде
сменен. Обадих се в общината най-възпитано, уведомих, че има проблем с тази жена нали ако
може да се вземат някакви мерки. Служителката ме уведоми, че няма проблем да бъде сменен
асистента и т.н. и аз си казах едно добро дело и забравих. Обаче след 1 седмица дамата ми се
обади отново и ми каза посетиха ме психоложката и социалната работничка и казаха, че не
може да бъде сменен асистента, ако желаете е тука се подпишете и се отказвате от асистента.
Позволих си да поканя със знанието на кмета членове от този екип, ръководителя на екипа и
служителката на икономическа комисия, колегите чуха. Да формално тя била подписала
всеки месец, че била доволна. Естествено една 90 год. жена като и поднесете да подпише,
нима очаквате да прочете и т.н. Попитах добре аз като ви се обадих това малко ли е, не
считате ли че има проблем? Думата ми е за друго. Ами била жената възрастна, болна пък тези
хора имали изменения и не знам си що. Е добре нали именно заради това в този проект има
ръководител на проекта, има управител, има двама соц. работници, има психолог, има
шофьор, има автомобил. Добре този психолог това което исках да отиде при тази възрастна
дама и да поговорят да я чуят да я видят да попитат и така, а не да отидат и да и кажат може
да се откажеш. Думата ми е за следното. Тя се обади на мен. Ако се беше обадила обаче на
журналистите, щеше да има ей такива заглавия „90 годишна жена оставена без помощ, 90
годишна жена изоставена от общината от гадните политици, от мръсните……“ Е какво колеги
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сме виновни ние, че некакви служители провалят това което ние сме осигурили, помогнали,
направили, работили. Така че думата ми е за следното. Нека когато печелиме такива проекти
особено такива меки мерки които са уникално добри. Както каза и кмета Дупница е сигурно
шампион в България, това ще бъде 12 соц. проект който изпълняваме. Разберете има общини
където не са и чували за тези проекти, а това ще бъде нашия 12-ти проект и наистина ние
трябва да бъдем най-социалния град. Е такива малки камъчета, е такива сложени
неподходящи хора обръщат каруцата и дават повод после да се говори за лошите политици, за
лошата община, за лошата държава.
Извинявам се, че взех думата, но г-н кмете молбата ми е наистина когато се случи
всичко това след това да имаме достатъчно последващ контрол и както забелязвате и за
останалите неща и с детските градини и какво ли не и култура и спорт и не знам си що.
Трябва да усещат контрола и натиска на общината, на ОбС, на политиците, на държавата, на
Омбудсмана, на Арменския поп за да може тези хора да ги накараме да работят. Тази
психоложка да отиде при възрастната жена, да направи психологична анкета, тази социална
работничка да направи социална анкета, да ви се докладва често, нормално и разумно, а не да
се получават такива неща. Извинявам се още един път, че взех думата, но наистина бех много
разстроен. Колегите знаят в икономическата комисия, защото доброто направено от нас е
такива неща го провалят. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, понеже отвори г-н Костадинов темата. В интерес на истината прецедент може
би, но факт е едно. Ползвателя на услугата въпросната дама на 90 години изрично заявява
същия асистент, изрично, писмено иска да бъде обслужвана. Асистентите по проекта са 21,
ползвателите са 90. Хората които предоставят услугата по проект имат разписано време
между 1.30 и 2.00 часа и искам да стане достояние не само на вас, а и на всички които
благодарение на този проект ползват тази услуга. Когато отива асистента той отива да
помогне, не да отиде да ти изкопае градината, не да отиде до Кауфлант да ти купи на
промоция определена стока, защото този човек за час и половина трябва да дойде и това което
е необходимо чисто човешки за бъде полезен. Когато някой има претенции, че услугата не е
добра режима е един единствен има ежемесечен доклад г-н Костадинов. А това дали е 90
годишна дамата има дъщеря. Ако нейната дъщеря е толкова заинтересована колкото вие тя би
могла да напише в доклада не съм доволно от предоставената услуга и тогава екипа който
работи би направил необходимото. И в последния месец в доклада е записано аз съм доволна
или добре представена, не знам как е формулирано, но понеже вие бяхте много настоятелен
на комисия да присъстват хора, те бяха там. Но не ви прави чест тона с който сте
комуникирали с тях. Общинския служител е там да бъде в услуга, той ще бъде винаги и аз ще
дойда няма никакъв проблем, но не си изкарвайте на общински служител……….., защото
друг път няма да ги пусна. Една услуга която се предоставя тя не е паднала свише, не е дар от
Господ. Това е един проект който общината се е постарала да спечели за да го има и когато
има по веригата нещо което не работи, нямам нищо против забележки, препоръки, отправяйте
ги, те са хора. Но в крайна сметка да си даваме сметка и от другата страна какво искаме,
защото това което предоставяме на тези 90 човека е всичко което те нямат, което не могат да
получат като услуга.?......всеки един момент чука братче и тича екип с кола да види добре ли
е, как е, нещо да се помогне. Нека да бъдем коректни искам да кажа в такива ситуации.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
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Благодаря г-н Чимев.
За реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Чимев, вие сте известен със защитата към нашите служители от началото на
вашето кметуване
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Когато са прави е така.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
И когато са прави и когато не са прави вие винаги ги защитавате. Думата ми е за друго.
Да именно. Добре обаче ами ако са виновни.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ако са виновни знаят какво ги следва. Получават това което трябва да получат.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Т.е. вие нима смятате ако прецените, че ние…….. Нашия контрол е във ваша помощ. В
конкретния случай го споменах само до толкова до колкото да покажа, че има слабости. Наймалкото което ви казах дамата, дъщеря, починала дъщеря. Те са отишли и не са я разпитали
бе г-н кмете. Сега да се позоваваме на документи и ако съм повишил тон на комисията, то е
защото служителите дойдоха подготвени и ми пляскат в лицето некакви документи къде виж
тя била подписала. А пък аз ги попитах друго. Как спите? С коя съвест, когато оставихте тази
жена без асистент трета седмица. Така, че за това и отворих скоба. Чест ви прави за
дванадесетия социален проект, чест ви прави за всичко, обаче дайте да продължиме напред и
не само в тия проекти и в останалите области. Виждате една болница със сериозен контрол
как почва лека по лека да се опитва да се стабилизира. Виждате как един театър увеличи
представленията. Всичко това се дължи на контрол на натиск и на това…. Това ми е думата,
това ми е мисълта. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Естествено нашата група ще подкрепи тази докладна. Взимам думата за друго. Трябва
да разберем, че общ. съветници не сме началници на нито един даже и на чистачката в тази
община. Тона трябва да ни бъде културен. Така разбрах и от кмета, а и той много често
Костадин си позволява такова отношение даже и към нас общ. съветници. Айде към нас ние
го приемаме, но към хората от общината които работят тук трябва да се държиме така
подобаващо. Иначе в противен случай…… Сега Председател на икономическа комисия не
може да се държи, не съм в този комисия, не може да се държи по този начин, защото ако се
продължава така по-добре да се смени този човек. Когато отидеш на комисия трябва да си
спокоен, когато отиде който са го извикали трябва да е спокоен човек, да обясни не да го
навикват и да го нахокват. Това трябва веднъж за винаги да го разбереме. Нито сме
началници на директорите по детските градини, нито по училищата, ние сме просто
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общински съветници които трябва да си вършиме работата тук, да приемем необходимите
документи и нищо повече.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Колеги, няма желаещи за изказвания, така че преминаваме към гласуване на проекта за
решение.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
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НА ОСНОВАНИЕ:
Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закон за общинска
собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 107
1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
2. Поема ангажимент за създаване на съответните социално/здравни-социални
услуги, а именно нов ЦНСТ за деца.
3. Дава съгласие до приключване на строително-ремонтните работи по
изпълнението на настоящия проект да стартира създаването на съответните услуги;
4. Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на
УО;
5. Предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане
от страна на УО“.
6. Поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване ще бъдат
представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят
от конкретния бенефициент съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в
семейна среда и Картата на резидентните услуги.
7. Дава съгласие да бъде изграден ЦНСТ за деца в поземлен имот с идентификатор
68789.30.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 3005-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменени със Заповед № КД-1410-60/07.02.2012 г. на началник на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот гр.
Дупница, м. Курт Баир с площ на имота 5071 кв.м. – частна общинска собственост,
съгласно АОС № 4670 от 01.06.2017 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Реализацията на проект “Подобряване на образователната
инфраструктура в гр. Дупница – изграждане на ново ОДЗ и ремонт, обзавеждане и
оборудване на ОУ “Неофит Рилски”. /вх. № 463/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
ТСУ. Благодаря.
Комисията по образование.
Г-жа Инкьова заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Нашата комисия по образование и култура категорично
подкрепя всичко което се прави за детски градини и училища. Сумата което е вписана в
докладната записка 1 300 000 е сериозна сума и до колкото ние разбрахме се отнася за
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изграждането на нова детска градина ОДЗ и това ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ
„Неофит Рилски“ се нуждае от уточняване. Ние уточнихме, че касае около 200 000 за спортна
зала, но това може би не е ясно на останалите. Така, че ще помоля г-н Чимев просто да го
изясни за колегите, но ние подкрепяме решението.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-жа Инкьова. Преди да дам думата на г-н Чимев и аз само искам един
доуточняващ въпрос. Нали спомена се в докладната ново ОДЗ. Къде се намира? Въпроса се
отнася повече за гражданите на община Дупница. Къде се намира ОДЗ? Благодаря.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря. Значи колеги, 1 100 000 е сумата за изграждане и обзавеждане на новата
детска градина в ж.к. „Бистрица“. Имота който община Дупница закупи благодарение на ваше
решение вече е факт. В момента се работи по ПУП за да бъде обявена процедура на
инженеринг. Идеята е да бъде избран изпълнител който ще проектира и ще изгради тази нова
детска градина, като разчета е в нея да бъдат настанени около 120 деца. И тук само ще добавя
малко ползвайки и това което говорихме и по предната докладна. Ние реално с изграждането
на тази нова детска градина решаваме на 100% проблема с необходими места за децата на
община Дупница, по скоро на гр. Дупница. А 200 000 права сте г-жо Инкьова, така написано
не става много ясно. Става въпрос за спортната зала или физкултурния салон на ОУ „Неофит
Рилски“, който от 20 години не функционира. Имайки предвид, че е спрян със Заповед на
РДНСК. Голямо училище на територията на града, най-голямо в този регион, което няма
подобаваща спортна база. За да стигнем до този вариант колегите събираха директори на
училища за да бъде изговорена темата къде какво е необходимо и там където е найнеобходимо да бъде помогнато. В случая за това е предложено ОУ „Неофит Рилски“. Казано е
200 000. Аз с 200 000 честно да ви кажа се съмнявам, че ще бъде изградена нова сграда и
оборудвана, но в крайна сметка ние имаме ресурс на база на който може да направим този
разчет. Как ще бъде проектирана и за каква дейност ще има мнение и директора на ОУ и
проектантите които ще работят. Око има други въпроси колегите са тук ще помагат.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Колеги, други изказвания?
Ще си позволя аз да взема отношение по докладната. Приветствам ръководството на
общината за това, че ще бъде изградена нова детска градина, защото коментари и изказвания,
че трябва да закриваме не мисля, че съответстват на нашите виждания за развитие на община
Дупница. Така, че изграждането на нова детска градина е едно добро решение и нека ако в
бъдеще има подобни възможности и необходимост да продължим в тази насока. Благодаря
ви.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев

за
за
отсъства
за
за
за
за
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8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 108
Общински съвет – Дупница поема ангажимент за осигуряване на устойчивост по
проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница - изграждане на
ново ОДЗ и ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ "Неофит Рилски" и гарантира, че
видът и предназначението на активите, включени в проектното предложение – сгради,
оборудване, обзавеждане, др., няма да бъдат променяни за период не по-кратък от 5 години
след крайното плащане към бенефициента и гарантира, че за предложения проект е
осигурена неговата устойчивост, и че съответната образователна институция няма да бъде
закривана за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна. 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 № 65245.4.651 по кадастралната карта на село Самораново.
/вх. №
464/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на ПК по ТСУ.
/ арх. Пилев - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Преминаваме към дебати по докладната ако има желаещи.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Докладната беше разпределена и към нашата комисия и ние имаме положително
становище.
Знаете, че това е от докладните по които винаги се изказвам. За разлика от 12-ия играч
на ГЕРБ в тая зала аз се старая да се понауча и да се науча. Като съм държал тон на една от
служителките в общината, същевременно похвалих служителката от общинска собственост
незнам дали имам право да я хваля защото ние сме тук да гласуваме каквото ни се даде. От 20
години е тука да гласува и взима заплата, но това е друга тема. Идва ден, в който
физиологията си казва думата и човек трябва да си каже дали вече възрастта и уменията ми не
са достатъчни, за да представлявам хората от БСП, когато гласувам винаги за ГЕРБ и т.н.
Думата ми е за следното.Ето това нещо е това, което толкова пъти исках от общинска
собственост. Хората са защриховали….има още какво да се желае разбрали сме се с
момичето. Сядаме на комисия… и гледаш новия парцел е 202. Виждате ли цялата голяма
тъмна нива и до нея 202. Цялото това е общинска собственост и човека си поръчва скица и си
е отделил това правоъгълниче и отстрани 226 на моята карта а другия път на всеки един от
вас ще се напише кое е частно и кое общинско. Съседния имот под защрихования под 226 пак
е общинска собственост. Като седнете на комисии и погледнете 203 и 226 и още други имоти,
тука не са написани а се разбрахме да опишат цялата местност и тогава комисията адекватно
и комисията може да каже защо отделихте 202 тука а не го сложихте горе където е клинчето и
т.н. и може да се дебатира и да се каже защо в тоя имот а не в 226. Ето това многократно съм
предлагал в тази зала, отнело е 10 минути на служителите от общинска собственост да го
изготвят. Когато човек е на предела на уменията и е надвишил усилията си няма как да
разбере. На него му остава само риториката от преди 10 ноември. Тия хора спъват развитието
на община и държава и затова лош, добър тона ми няма да търпя популизъм в тоя зала
каквото иска да се случи.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
/шум в залата/
Нека се придържаме към добрия тон. Г-н Костадинов, моля ви….
/шум в залата/
Всяка група си има начин на взаимоотношения, комуникация, така че тяхно право и
разбиране.
Благодаря ви, че похвалихте служителите на ОА, защото и те хората се трудят
денонощно, както и вие казахте за де случат тези проекти.
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Други желаещи за изказване? Не виждам.
Ще си позволя отклонение. Както преди време покани всички на почивка, тука
тримата колеги Костадинов, Попниколов и Пехливански може аз да ги поканя заедно на кафе,
за да не се налага в залата постоянно да се репликират. Моля ви за добро отношение.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
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
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пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 109
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 Цвета Станкева Кьосева съгласно
Решение № С-17/28.03.1993 г.. по заявление с вх. №651/10.09.1991 г., на Поземлена комисия
гр.Дупница и скица-проект № 15-205100-04.05.2017 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор № 65245.4.651, с адрес на поземления имот:
село Самораново, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Юручки гробища”, с площ
2.600 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:
Следващата докладна записка е 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. № 465/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на ИК.
/ г-н Димитров - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Нека чуем становището на ПК по спорт.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Колеги общ.съветници на комисията по спорт становището е положително, като
намираме за целесъобразно възможността за получаване на допълнителни приходи, които
евентуално биха обезпечили издръжката на спортната зала, което е проблематично.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Колеги, имате думата по докладната.
Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
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10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
въздържал се
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за

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

25
няма
1

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.51, ал.5 от Закона за
физическото възпитание и спорта, 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
№ 110
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот - публична общинска собственост по АОС
4645/12.04.2017 г. - представляващ част от самостоятелен обект с ид. 68789.17.182.1.6
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
седемнадесет, имот сто осемдесет и две, сграда едно, обект шест/ по КК и КР на гр. Дупница,
с обща площ на помещенията 236.10 кв. м /съгласно писмо 08-09-779/25.05.2017 г. от
Главния архитект на Община Дупница/, находящ се в сградата на Спортна зала, с адрес на
имота: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев” 30, етаж 0. В обекта са включени помещения с № №
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 27, подробно описани и одобрени с архитектурен проект
№ 77/2014 г., за срок от десет години при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение:
1.1.1. на физически и юридически лица за организиране на обслужваща спортната
дейност инфраструктура-за фитнес- център, с изключение на рекламните права в него;
1.1.2 с използването на самостоятелния обект като фитнес - център да не се създават
пречки за използването на останалите спортни обекти и съоръжения по тяхното основно
предназначение,
1.2. начална наемна цена – 814.40 лв. /осемстотин и четиринадесет лева и 40 ст./
месечно, в която не е включен 20 % ДДС;
1.3. депозит - 81.44 лв. /осемдесет и един лева и 44 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:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ –
План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 786-794-793 /имот с
идентификатор 68789.609.39/ към УПИ І – за производство на метални изделия и УПИ IV –
за производство на обувки, квартал 302 по регулационния план на гр. Дупница /имоти с
идентификатори 68789.609.11 и 68789.609.12 по кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх.
№ 466/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на ПК по ТСУ.
/ арх. Пилев - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
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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
за
за
за
за
отсъства
отсъства
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 /ЗМСМА/, чл.134, ал.2, т.1, т.2
и т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 111
1.Общински съвет Дупница дава съгласие да бъде изменен Подробен устройствен
план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 786-794-793
/имот с идентификатор 68789.609.39 по кадастралната карта на гр.Дупница/ към УПИ І – за
производство на метални изделия и УПИ ІV-за производство на обувки, квартал 302 по
регулационния план на гр.Дупница /имоти с идентификатори 68789.609.11 и 68789.609.12 по
кадастралната карта на гр.Дупница/ съгласно Предложение за промяна на уличната
регулация между осови точки 786, 794, 793 от страната на УПИ І и УПИ ІV, квартал 302 по
регулационния план на гр.Дупница.
2.Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.
***
***
***
***
***
***
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ –
План за улична регулация (ПУР) и План за регулация /ПР/ в обхват: Улица с осови точки
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721-734-733 и УПИ ІX-2817, квартал 145 по регулационния план на гр. Дупница /поземлен
имот с идентификатор 68789.18.14 по кадастралната карта на гр. Дупница/. /вх. №
467/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на ПК по ТСУ.
/ арх. Пилев - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за

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

26
няма
няма
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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 /ЗМСМА/, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 112
1.Общински съвет Дупница дава съгласие да бъде изменен Подробен устройствен
план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация /ПР/ в обхват: Улица с
осови точки 721-734-733 и УПИ ІХ-2817, квартал 145 по регулационния план на гр.Дупница,
одобрен със Заповед №1443/18.08.1993 год. /поземлен имот с идентификатор 68789.18.14 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Дупница, ул.“Одрин“ №2,
собственост на Стоилка Андонова Костадинова/, съгласно Предложение за промяна на
уличната регулация по улици с осови точки 721-734-733 и УПИ ІХ-2817, квартал 145 по
регулационния план на гр.Дупница.
2.Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР) и План за регулация /ПР/, както и по обявяването и
одобряването на Проекта за изменение на ПУП- ПУР и ПР.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж. Емил Гущеров –
Председател на ОбС – Дупница, относно Разпределение на набраните средства за
дейностите на Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове. /вх. № 468/05.07.2017 г./
Нека чуем становището на ИК.
/ г-н Димитров - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански

за
за
отсъства
не гласува
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
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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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и пар.17, ал.3 от ПЗР
на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 113
1.Общински съвет Дупница разпределя набраните за периода от 05.07.2016 год. до
момента средства от компенсираните вложители за режийни разходи за дейността на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, определена с Решение №85/20.05.2016 год. на Общински съвет Дупница
/обнародвано в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 год./, в размер на 1654,71 лв., както
следва:
1.1. 20% от сумата, в размер на 330,94 лв. – за стопански разходи, които включват
канцеларски материали и офис техника, необходима за дейността на комисията;
1.2. 80% от сумата, в размер на 1323,77 лв. – за материално стимулиране на
комисията, както следва:
- Димитър Василев Крекманов – председател – 264,75 лв.
- Цветанка Вуковска – 264,75 лв.
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- Стефи Цанкова Илиева – 264,75 лв.
- инж. Христина Йорданова Александрова – 264,75 лв.
- Ина Георгиева Гърнева - 264,75 лв.
2. Общински съвет Дупница разпределя набраните за периода 29.11.2013 год. –
05.07.2016 год. средства от компенсираните вложители за режийни разходи за дейността на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, упражнявала своята дейност до датата на обнародване в Държавен вестник на новия
състав на комисията, в размер на 2 480,90 лв., както следва:
2.1. 20% от сумата, в размер на 496,18 лв. – за стопански разходи, които включват
канцеларски материали и офис техника, необходима за дейността на комисията;
2.2. 80% от сумата, в размер на 1 984,72 лв. – за материално стимулиране на
комисията, както следва:
- Наследниците на Иван Асенов Фулев – председател – 595,42 лв.
- инж. Надя Йорданова Великова – 496,18 лв.
-Мая Иванова Караджова – 496,18 лв.
- инж. Христина Йорданова Александрова – 198,47 лв.
- Стефи Цанкова Илиева – 198,47 лв.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж. Емил Гущеров –
Председател на ОбС – Дупница, относно Вземане на решение за прекратяване чрез
ликвидация на “Финансово-счетоводна къща – Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. №
469/06.07.2017 г./
Нека чуем становището на ИК.
/ г-н Димитров - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Колеги, имате думата по докладната.
Г-н Димитров заповядайте.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
От името на ПП ГЕРБ предлагам за ликвидатор на дружеството Десислава Стойнева,
която е юрист в община Дупница.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Димитров.
Колеги, имате думата по докладната.
Г-жа Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
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Г-н Кмете.
Аз ще задам само 2 въпроса.
Дали ще сложим някакъв срок е първият ми въпрос. Срок за който ще възложим на
избрания ликвидатор да свърши…6 месеца, може би не съм го загледала добре.
Вторият е докъде се е придвижило нашето решение, което взехме на предходна сесия
за доклада, който стана достояние на ИК и може би на всички колеги и взетото решение на
предходна сесия да бъдат сигнализирани и уведомени съответните органи прокуратура
ДФА…не само за това дружество да се провери този доклад за неговата истинност и вярност
и др. общински дружества, където може да се предполага да има проблеми и би трябвало да
знаем.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Въпроса, може би е малко некоректно зададен. Не към кмета а към председателя на
ОбС трябва да бъде.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Първо на първия въпрос за т.3 пише 6 месеца относно срока на ликвидация.
По втория въпрос, който зададохте работи се по въпроса, изготвят се сигналите и ще
бъдат входирани към съответните институции.
Колеги, имате думата за изказвания по докладната.
Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
Мисля, че в т.3 след края на изречението трябва да сложим запетая и допълним
Общински съвет определя срок за извършване на ликвидацията- 6 месеца, считано от
дата на публикуване на обявлението в Търговския регистър.Т.е. не 6 месеца от днес а
откакто излезе обявлението на сайта на Търговския регистър.
Правя предложение за допълнение в т.3.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Постъпи процедурно предложение за допълване проекта за решение към т.3.
Има и в т. 5 името Десислава Стойнева беше направено процедурно предложение.
Първо да гласуваме процедурното предложение на г-н Димитров относно
кандидатурата на Десислава Стойнева.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “

27
няма
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“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма

Приема се.
Преминаваме към второто процедурно предложение на г-н Гергов за допълване на т.3.
Който е “за” да бъде допълнена т.3 както г-н Гергов изчете , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5, чл. 147, ал. 2,
чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал.1 и ал.2 и чл.266-274 вкл. от Търговския закон, чл. 9, ал. 1
и чл. 18, ал. 1, т. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските
дружества, чл.37, ал.1 и чл.38 от Учредителния акт на “Финансово-счетоводна къща Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 114
1.Общински съвет Дупница прекратява чрез ликвидация “Финансово-счетоводна
къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ЕИК 200160793 със седалище и адрес на управлениегр.Дупница, ул.”Свети Иван Рилски”№ 20.
2. Общински съвет Дупница открива производство по ликвидация на “Финансовосчетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ЕИК 200160793 със седалище и адрес на
управление- гр.Дупница, ул.”Свети Иван Рилски”№ 20.
3. Общински съвет Дупница определя срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца,
считано от дата на публикуване на обявлението в Търговския регистър.
4. Общински съвет Дупница освобождава Елисавета Манолова Симеонова, ЕГН
6106278056, като управител на “Финансово-счетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница, ЕИК 200160793 без да я освобождава от отговорност.
5. Общински съвет Дупница избира за ликвидатор на “Финансово-счетоводна къща Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ЕИК 200160793 със седалище и адрес на управлениегр.Дупница, ул.”Свети Иван Рилски”№ 20 – Десислава Светлозарова Стойнева, ЕГН
7812196674.
6. Общински съвет Дупница
определя месечно брутно възнаграждение на
ликвидатора в размер на 300 лв. /триста лева/
7. Упълномощава Кмета на Община Дупница да изготви и подпише договор с
ликвидатора. В договора да се включи клауза, съгласно която ликвидатора може да извършва
продажба на дълготрайни материални активи само по решение на Общински съвет Дупница,
след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и реда на
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет Дупница.
8. Трудовите правоотношения с работниците и служителите на “Финансовосчетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница да се уредят по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1
от Кодекса на труда.
9. Общински съвет Дупница възлага на ликвидатора да впише прекратяването на
дружеството в Търговския регистър.
10. Задължава ликвидатора да внесе в Общински съвет Дупница начален
ликвидационен баланс на дружеството.
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***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първата от извънредните докладни записки, която е докладна
записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отворена процедура
за кандидатстване BG06RDNP001-19.001-Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 20142020 г., подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) и доказване на
финансов капацитет за прилагане на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ – ДУПНИЦА“ по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г. /вх. № 477/07.07.2017 г./
Докладната е разгледана на ИК за становище.
/ г-н Костадинов - общ. съветник: Положително становище. /
ПК по ТСУ.
/ арх. Пилев - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Моля за изказвания ако има желаещи.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Само 3 думи и ще се възползвам, че се говори за Бобов дол съвсем друго ми е
предложението.
Уважаеми колеги в Бобов дол се получава срив в минната индустрия. Стотици, хиляди
хора остават без работа и това е проблем, който касае всички нас вкл. И Дупница. Имам
конкретно предложение към кмета и всички вас.
Предлагам да се облекчи или олекоти или намали цената на транспортните връзки
между Дупница и Бобов дол. Смисъла какъв е? Нашата община отчасти се задъхва от липса
на работна ръка. От друга доста хора от Бобов дол останаха без работа и търсят реализации в
големи градове и чужбина. Считам, г-н кмете и колеги че ако ние осигуриме някакъв
максимално евтин транспорт не е нужно веднага, може поетапно част от тези хора да ги
привлечеме в дупнишките фирми, защото това са мъже в трудоспособна възраст, дори
пенсионери на 45 години. Аз мисля, че има много какво да се помисли по този въпрос. Хем да
помогнем на нашите съседи от Бобов дол, хем ще помогнем на местната индустрия в
Дупница, защото това са силни мъже в трудоспособна възраст.
Не търся дивиденти, търся ….молбата ми е да се замислите по тоя въпрос. Едва ли
субсидията, която трябва да предвидиме ще бъде толкова висока на фона на ефекта, който
може да добиеме. Едва ли след 20, 50 години …..според мен всички ще бъде едно Дупница,
Бобов дол, Сапарева баня такава е и тенденцията така че нека мислиме малко по –мащабно.
Нека се опитаме да набележиме отделни мерки.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Други желаещи?
Г-н Павлов заповядайте.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Г-н кмете,
Г-н Председател,
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Колеги общ.съветници.
Чудех се дали да взема думата но тази докладна е свързана с финансиране на още
началния етап за управление на МИГ-овете. Бих искал да задам няколко въпроса, може би
зам.кмета ако беше тук можеше да ми отговори. До какъв етап е стигнало развитието на тази
програма и има ли някакви шансове да бъдеме одобрени и това, което ме вълнува е има ли
подадени заявления от нашата община от фирми и учреждения за участие в мерките, които
касаят стратегията на МИГ-овете? Интересуваше ме мерките, които са заложени в
стратегията позволяват общината или селските кметства да бъдат бенефициенти по
разл.видове инфраструктурни обекти. Било малки подобряване на околната среда и ако това е
възможно да форсираме малко разяснителна кампания затова как може да бъдат по-активни
селата, селските кметства които касае тази програма.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
На тези въпроси може да отговори г-жа Подгорска.
Заповядайте.
Г-ЖА ЕЛИ ПОДГОРСКА – началник отдел „СПЕНМФ“:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н кмет,
Дами и господа общ.съветници.
Към настоящия момент стратегията, за която коментираме е изготвяна и предстои да
бъде входирана август месец в Програма за развитие на селските райони. Сумата, която ни е
необходима е, за да може да докажеме че имаме финансов капацитет. Доказвайки финансов
капацитет ние имаме 5 точки повече при самото оценяване, което ни дава повече шансове
самата стратегия да бъде одобрена, която не може да кажеме времево , защото графика който
е в Програма за развитие на селските райони е много динамичен и непрекъснато се променя.
По отношение дали има заявен интерес от фирми за участие в тази стратегия……по
отношение, че се проявява интерес към самата програма всеки от общ.съветници, който иска
да получи детайлна информация кои фирми са проявили интерес в кой сектор, кои фирми и
НПО са в общото събрание може да дойде в стая 38, където може да се обясни, защото
самата материя е сложна и смятам, че това е по-добрия вариант. За информационна кампания
също сме за и може да го обсъдиме и предприемеме такава. Не мога да отговоря дали могат
да кандидатстват кметствата, самите читалища биха могли, които са част от кметствата. Няма
определен график.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря.
Понеже въпроса е от изключителна важност и до нас достига информация, че има
региони, където МИГ-овете започват да входират проекти кога считате, че може да дойде
време и за нашия МИГ?
Г-ЖА ЕЛИ ПОДГОРСКА – началник отдел „СПЕНМФ“:
Моята прогноза е началото на следващата година, защото до август месец ще се внесе
стратегията, която след като се оцени има процедури по договаряне, сключване на договори и
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след това ще стартира, което предполага следващата година. Г-н кмета ако позволи ще ви
информираме докъде сме стигнали.
Стратегията я има в резюме на сайта на МИГ Бобов дол-Дупница. Имало е
общ.обсъждания на които са уточнени вече нещата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Павлов заповядайте.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Целия проблем, който виждам е, че в стратегията са заложени повече проекти до
50 000 лв., които усвояването на 3 000 000 на по 50 000 лв. нали се сещате за какво става
въпрос. Има опасност тези пари да не бъдат усвоени и мисля, че са малко мерките които
касаят тия 50 000 лв.. Затова има ли възможност за корекция на стратегията, която да разшири
обхвата на мерките и по-конкретно ако може да се направи сондаж до каква степен те могат
да касаят инфраструктурни проекти? Защото знаете, че това е един от най-важните проблеми
в цялата община. Било изграждане на центрове, градинки, площадки и т.н.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз имам конкретно предложение. Избираме ден в който ще поканиме екипа, който
работи, защото естеството на въпросите е от тяхна компетенция. Това нещо да бъде
изговорено…ако сте съгласни да мислиме върху дата….
Г-ЖА ЕЛИ ПОДГОРСКА – началник отдел „СПЕНМФ“:
Ако се сформира комисия..трябва да стане бързо с оглед на това, че август се вкарва
стратегията.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
По-разумно е преди да се вкара.
Г-ЖА ЕЛИ ПОДГОРСКА – началник отдел „СПЕНМФ“:
Това е труд, който отнема доста време за писане…
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще се опитаме до края на м.юли да направиме организация и ще уведомим ОбС за
подобна среща..
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря за изчерпателния отговор.
Колеги имате думата за изказвания. Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев

за
за
за
за
за
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6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 10, чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и изискванията за
кандидатстване по ПРСР (2014 – 2020), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 115
1.
Общински съвет - Дупница дава съгласие Община Дупница да предостави
безлихвен заем на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ -ДУПНИЦА“,
БУЛСТАТ:176038428 в размер на 16 000.00 лв. /шестнадест хиляди лева/, който да бъде
усвоен при одобрение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) от
страна на МЗХГ за първоначално обезпечение изпълнението на дейностите, свързани с нея,
при следните условия:
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1.1 Сключване на Договор между Община Дупница и Сдружение с нестопанска цел
“Местна инициативна група Бобов дол - Дупница”, БУЛСТАТ:176038428;
1.2 Максимален размер на заема - 16 000.00 лв. /шестнадест хиляди лева/.
1.3 Начин на ползване - поетапно (на части) след подадена от Сдружение с
нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ - ДУПНИЦА”,
БУЛСТАТ:176038428 и одобрена от Кмета на Община Дупница заявка за сума, необходима
за разплащане на разходи, извършени за
определен период от изпълнение на дейностите. Сумата ще се превежда по банкова
сметка.
1.4 Срок за усвояване на заема - след сключване на споразумение за изпълнение на
стратегия за ВОМР.
1.5 Начин на погасяване на заема изцяло - в срок до 5 (пет) дни след възстановяването
им от страна на МЗХГ и постъпването им по банковата сметка на Сдружението.
1.6 Начин на обезпечение на заема - Учредяване на залог върху вземанията на
Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОБОВ ДОЛ ДУПНИЦА”, БУЛСТАТ:176038428 след сключване на споразумение за изпълнение на
стратегия за ВОМР с МЗХГ за изпълнение на стратегията.
2. Финансовите средства по т.1 да се осигурят за сметка на “Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” (00-98), § 998 “Резерв”.
3. Общински съвет - Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да извърши
всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнението на решението.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща от извънредните докладни записки. 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. № 479/10.07.2017 г./
Докладната е разгледана на комисии.
Моля за становище г-н Костадинов.
/ г-н Костадинов - общ. съветник: Положително становище. /
ПК по ТСУ.
/ арх. Пилев - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Моля за изказвания ако има желаещи.Не виждам желание.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев

за
за
за
за
за
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6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за

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

28
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
№ 116
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот - публична общинска собственост по АОС
391/09.02.2000 г. – помещение с площ от 14 кв. м, представляващо част от общински
недвижим имот с идентификатор 87727.203.5.1 /землище осемдесет и седем хиляди
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седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двеста и три, имот пет, сграда едно/ по КК
и КР на с. Яхиново, сграда масивна с гредоред, едноетажна, с мазе, изградена в УПИ ІV-100,
кв. 17 по регулационния план, с административен адрес с. Яхиново, ул. “Христо Ботев” 39, за
срок от десет години при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за стоматологичен кабинет;
1.2. начална наемна цена – 28.00 лв. /двадесет и осем лева/ месечно. Върху цената се
дължи 20 % ДДС;
1.3. депозит в размер на 20% от началната цена т. е. 5.60 лв. /пет лева и 60 ст./;
2. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща от извънредните докладни записки е докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване за финансиране пред
ПУДООС. /вх. № 485/13.07.2017 г./
Не е разглеждана на комисии.
Моля да гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Допуска се до разглеждане.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 117
Общински съвет Дупница:
1. Дава своето съгласие Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проект „Подмяна на канализационна мрежа в
отделни участъци по улици:
- Ул.
„ВЕНЕЛИН“
в
участъка
от
о.т.
2173÷о.т.753÷о.т.752÷о.т.1340÷о.т.1248÷о.т.1347÷о.т.1349 (имот с идентификатор №
68789.14.431), пресича ул. „Прогона“ (имот с идентификатор № 68789.13.429) и ул. „Св.
Иван Рилски“ (имот с идентификатор № 68789.609.43)
- Ул.
„ГЕОРГИ
ИКОНОМОВ“
в
участъка
от
о.т.
2090÷о.т.2093÷о.т.2098÷о.т.2099÷о.т.2103÷о.т.2100÷о.т.2101 към о.т.2102 (имот с
идентификатор № 68789.14.430), пресича ул. „Св. Иван Рилски“ (имот с идентификатор
№ 68789.608.484)
- Ул. „БУЗЛУДЖА“ в участъка от о.т. 907÷о.т.909÷о.т.2073 ( имот с идентификатор №
68789.15.436)
и
ул.
„ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“
в
участъка
с
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о.т.2035÷о.т.2048÷о.т.2036а÷о.т.2036÷о.т.2038÷о.т.2073÷о.т.909 (имоти с идентификатори
№ 68789.15.427, № 68789.15.434, № 68789.15.440), пресича ул. „Венелин“ (имот с
идентификатор № 68789.16.434), ГР. ДУПНИЦА, в обхвата на проект „Интегриран
градски транспорт на град Дупница“.
2. Определя реализирането на проекта, като приоритетен за Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последната от извънредните докладни записки. Докладна записка от
инж.Емил Гущеров – Председател на ОбС - Дупница, относно Даване на съгласие за
сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението с
временно изпълняващия длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 480/10.07.2017 г./
Колеги докладната е разглеждана на комисии.
Нека чуем становището на ИК.
/ г-н Костадинов - общ. съветник: Положително становище. /
ПК по здравеопазване.
/ д-р Кирилов - общ. съветник: Положително становище. /
Благодаря.
Аз ще взема отношение по докладната.
Искам да призова ръководството на общинската болница да запретнат ръкави и заедно
с нас, ние полагаме неимоверни усилия да помогнем и наистина общинската болница да
продължи да работи, защото там работят прекрасни специалисти, познати от цялата
общественост на Дупница.Защото в последно време ръководството на общинската болница
не спира да обикаля институции, офиси на списания с тениски на президенти разчитайки, че
те ще им свършат работата, за която ние тука го избрахме да ръководи общ.дружество.
Използвам възможността да го поканя, не да се изявява в качеството си да търси
някакво внимание, защото има много потенциал. Използвам възможността да повторя
въпроси на вас колеги задавани в тази зала възможности за повече приходи на общинската
болница. Какво прави с откриването на нова аптека?Какво прави с медицинския център,
който има и управител?защо не се вгледа в нещата ръководството на общинската болница а
търси само поглед назад какво е направено а реално никакви конкретни действия?
Призовавам го да прочете …доклада от миналата година. В него са заявени нещата какво
трябва да се направи, защото с думи не става. Трябват дела, много работа. Използвам
възможността да се обърна към жителите на община Дупница, че това което се
манипулира…хора от ръководството на общинската болница да политиканстват като
заявяват, че ПП ГЕРБ има желание да закрие общинската болница. Не. Това не е вярно.
Никога не е било на дневен ред и с всяко наше действие с гласуването на кредита, с
увеличаване на лимита на общинската болница са действия, които ние показваме какво
правим, за да помогнем на общинската болница. Другото са едни оправдания на хора, които
не им се работи търсейки прикритие под този параван. Ако все пак носейки тениските на
президенти е успял да донесе от някоя институция повече средства нека даде пример кои са
тези президенти да могат и др. общ-дружества да си придобият средства.
Благодаря колеги.
Имате думата по докладната.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
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Много ми стана интересно възмущението с което говорите г-н председател.Ще ми
позволите и аз да бъда леко възмутен, защото не знам за партия ГЕРБ но аз така да се каже
бях обект на разискване на цял медицински съвет. Щеха да пускат декларация, каквато още
не съм видял. Медицинския съвет това е царството на царете,малките царчета, които са си
подредили малките царства беха при императора с тениската на Путин и щели да пускат
декларация против мен, защото аз съм имал конфликт на интереси. Щели да ме съдят, защото
съм ги нарекъл търтеи. Горд съм, който не е разбрал, че тази седмици излезе решението на
комисията за конфликт на интереси. И аз и д-р Попниколов покрай мен бяхме..заедно
обвиняеми е оправдани сме. Това го казвам на търтеите много дебело да го чуят. Оправдани
сме и нямаме конфликт на интереси и можеме да участваме в обсъждания и вземане на
решения по отношение на общинската болница. Смешното е дотук, защото не е много весело
да ходиш един път, втори, трети път да ти предявяват обвинение, да се явяваш на дело, да
правиш разходи за адвокати, пътни разноски, не ходиш на работа. Има и чисто
психологически ефект.
Думата ви е за друго. В изложението си г-н Председателя вие гледахте повече към нас
и д-р Бонев.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Гледах навсякъде.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Защо не погледнете д-р Йордан Никулчин.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Няма го.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Като станах и той го няма. Той е заместник директор на болницата. Уважаваният от
мен и мой приятел д-р Никулчин получава 300 лв. възнаграждение за това, че е заместник
управител.
Когато отново бях бенефициент на комисията тогава …комисията ни даде дежурен
прокурор. Не зная името, защото е заличено но пише прокурор от Районна прокуратура
Дупница. Понеже знам, че протоколите от вашите сесии се четат от прокурор и представител
на полицията, затова си позволявам да кажа следното. За да има човек конфликт на интереси
трябва да има 3 причини. Да бъде служебно лице, да има властови възможности, каквито ние
очевидно с Матей имаме и трето да има лична облага. Факт е, че ние с Матей нямаме лична
облага беше да бъдеме оправдани. Към прокурора се обръщам и към вас д-р Никулчин има
лична облага, има и властово, има и всичко което означава според мен д-р Никулчин има
конфликт на интереси. Ето това нещо ще даде възможност да прокурора да го даде
въпросният доктор на комисията за конфликт на интереси.
Защо казвам всичко това? Защото д-р Никулчин е носител на тези съждения, които ви
заслепяват и карат …той беше този, който разнасяше листове с които
правеше
внушение…може да е бил добронамерен. Този път на комисията ни даде друг…който си
направи имидж на наш гръб с Матей, който навсякъде тръби, че прокуратурата не работела,
че трябвало да се реформира. Сега ще използвам случай да видя дали прокуратурата работи и
дали районния прокурор ще даде Данчо Никулчин на комисията за конфликт на интереси.
Ако не го стори районния прокурор ще го сторя в средата на септември. Защото на мене ми
писна…и още една декларация ще направя. Отново ще кажа, че в общинската болница има
много търтеи, страшно много търтеи, лентяи ще добавя и крадци и наглеци. Когато онзи с
Путин каза…и му направихме забележка как може да сключите такива договори квази
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корупционни с Миков и с Исаков. Онези другите червени велможи, които щеха да
спасяват…и им отварящ вратата за корупция той казва добре ще прекратя договорите от юли
и в телевизионно интервю заявява няма да прекратя договорите. Каква е тая наглост аз не
мога да разбера ние какви сме в същност? Нека ме съдят. Ще бъда много горд. Да видиме кой
точно ще ме съди, затова аз не говоря без имена като някои други. Аз казвам, че там има
страшно много лентяи, страшно много вързеливци, има и отлични лекари, отлични
специалисти и страшно много други, които трябва да бъдат изчистени, изметени и най-вече
заведението да бъде преструктурирано. Ние ще си играеме на конкурси и избирания, но
резултата колеги всички го знаете.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Бонев.
Г-н Пехливански за реплика.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Аз настоявам да се кажат по имена кои са тия крадци.Айде за търтеите разбрахме,
търтеи може да се каже общо, но кои са крадците в общинската болница? В края на краищата
ние гласуваме милиони заеми, гледаме да ги спасиме. Като е толко мъжкар голям да каже по
имена кои са крадците, кои са лентяите? Поне по 2-3 имена да каже. Иначе всичко отива по
дяволите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Имате ли дублика г-н…
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Крадците в момента ги разследва прокуратурата доколкото ми е известно. Понеже
нали човека на тази възраст отново се опитва да ме щипка…ще ви кажа, че ако доскоро
считах, че всичко се дължи на непрофесионализъм, на мързел и т.н. днес казвам друго.
Считам, че вече има организирана група не казвам престъпна, организирана група със
съвсем ясни интереси да присвои общинската болница. Скоро и ще ги кажа за радост на
другаря Пехливански, скоро ще им кажа имената. Още много малко доказателства ми трябват.
Ако беше движението досега хаотично и болницата падаше като круша, сега вече това
движение е организирано и не случайно този човек ходи по червените кабинети. Той ходи, за
да получи инструкции какво да прави.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Бонев.
Д-Р КРУМ БОНЕВ - общ. съветник:
Не може да ми дойде ред, за да взема думата от такива корифеи на словото като г-н
Пехливански и г-н Костадинов.
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
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Сигурно за 4 или 5 път в тази зала се обръщам с призив към всички. Да спрем
болницата да бъркаме в нашите политически взаимоотношения. Да спреме болницата да се
политизира като проблем на града. Да спрем тази болница да бъде проблем на некоя партия,
на некоя група или на нещо друго.
В интерес на всички е тя да съществува. В интерес на всички е да има мир и
спокойствие в редиците и колектива на болницата.
Искам да кажа на г-н Костадинов, че той разбирам емоционален е защото е бил даден
на комисията и аз трябваше да съм емоционален, защото колега наш тук ме даде на съд,
Административен съд за конфликт на интереси. Г-н кмета е запознат с този проблем, но бех
оправдан на Окръжен, Върховен и на Административен съд, че не съм бил в конфликт на
интереси, като зам.управител, когато съм подписал някои заповеди. Така, че мога да кажа, че
и аз съм оправдан и не съм в конфликт на интереси бил. Същото се отнася и за Данчо
Никулчин, защото той е на същата позиция.
Искам да кажа друго. Молбата ми е да не се политизират нещата. Другото нещо, което
е макар, че наистина има политизация и от двете страни говоря мога да кажа, като човек,
който се намира вътре в болницата, макар и лек повей го има във връзка с една стабилизация
финансова. Мога да кажа, че не само увеличението на лимита, което искам да благодаря на
ръководството, което е успяло да издейства тези пари от името на болницата към г-н
Константинов, както беше казано директно от директора на касата, че благодарение това е
станало. Има и нещо друго.
Благодарение на новото разрешително, което ние получихме се наблюдава и
повишение на някои от другите приходи, които много от вас не знаят за какво става въпрос.
Има повишение на приходите. И от страна на психиатрия, от страна на програма за клинични
проучвания. Начало има и то е в добра и правилна посока.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря д-р Бонев.
Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ. съветник:
Реплика на д-р Бонев.
Абсолютно съм съгласен с това, което каза и за политизирането и за това…абсолютно.
Вие знаете и нещо друго. От години наред изключително се политизира тоя проблем. Вие го
знаете много добре, че и аз като директор на касата съм помагал на тая болница. Бях викан
вие знаете в коя централа…защото сега говорите за политизиране. Понеже ме дърпат за езика
да си кажеме всичко. В една централа срещу новостроящата се спортна зала бях викан и
много добре всички там бяха наясно за какво става дума. Съвсем коректно, колегиално им се
обясняваше за какво става дума. Това не пречеше на колегите отдясно след като са напълно
наясно за какво става въпрос на другия ден да говорят по медии, в обществеността на
Дупница, пред колеги да говорят точно обратното . Затова д-р Бонев е абсолютно прав. Това,
което казвам аз смятам да го направиме практически. Един път да го направиме практически,
а не само добри пожелания и в следващия момент декларации, че ГЕРБ иска да унищожава
болницата, че ОбС и ние съветниците еди какво си правиме, че еди какво си. Мисля, че ме
разбрахте и това е коректно да се каже.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
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Дублика г-н Бонев.
Д-Р КРУМ БОНЕВ - общ. съветник:
Това, което го казах е към всички партии, не само към една. Молбата ми е към всички.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Реплика.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми д-р Бонев.
Винаги говориме с вас честно, точно и откровено. Казвате има повей. Това ме кара да
бъда доволен и щастлив. Д-р Бонев, винаги съм мразел когато някой замъглява вижданията на
общ.съветници и ги стопира към криминални действия.
Ако вие твърдите, че болницата ще се оправи по този начин сега трябва много ясно да
осъзнаете отговорността, която поемате. Защото така манипулирате мнението на съветниците.
Казвам го съвсем добронамерено, защото аз миналия път казах, че положението там е
неспасяемо, вие сега казвате, че е спасяемо. Много ви моля, когато казваме тия неща найдобре е да ги обосновеме с цифри. 90 000 за5-месечието загуба. Това не е повей към добро. Аз
разбирам какво искате да кажете, но име ли време до вашите разчети считате ли, че ще
достигнат.
Второ. Много ви се моля, че БСП носи отговорност за състоянието на болницата съм
го казвал 100 пъти от тоя микрофон. Когато Славчо Павлов привикваше и правеше
организация с Дангов да крепат Таушански да не го правех аз? Че болницата е в това
състояние са виновни само и единствено БСП и техните клакьори по други линии. Ясен ли
бях г-н Пехливански ли, чухте ли ме добре? И…другаря Пехливански стоеше зад Таушански.
Думата ми е за друго. Няма да пожаля и ГЕРБ. Да ми кажете, че Ивайло Константинов е
уредил парите за болницата, това за нас от СДС е неприемливо. Никой никого не бива да
урежда.Да ние живееме в България, където някой се урежда, друг уредил, направил това за
Дупница това и онова. Аз не искам някой да направи нещо за Дупница, което е за сметка на
Бобов дол. Ивайло Константинов не знам точно какво е направил надзорния съвет на касата
даде 6 000 000 лв. за всички болници в България. Да малко по-сериозна част е отишла в
общинската, но и в останалите болници в областта беше дадено изплащане и лимит. Така, че
да се каже, че Ивайло Константинов бил уредил парите за мене е малко силно. Да наистина
Ивайло Константинов може би е повлиял в преразпределението на парите да се дадат повече
на общинската болница, дали е прав е друг въпрос. В случая сигурно е прав, защото тази
болница има нужда от подкрепа. Аз също бих гласувал за подкрепа и съм го правил в тая зала
и никой не ме обвини в конфликт на интереси, когато гласувах и санирането и заема за
болницата.
Обаче колеги, това е въпрос на принципи. Поне аз вярвам в тези неща в политиката.
Никой на никого не бива да урежда. Кой каквото си изработил това ще се получи. Защото от
това уреждане се доведохме дотук.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Павлов за изказване или за реплика?
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
За изказване.
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Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги общ.съветници.
Умишлено не исках да се изказвам по темата, но очевидно темата общинска болница
се използва от някои малки групички в ОбС те да политизират темата и да настройват
гражданите срещу утвърдените политически сили в ОбС Дупница, които от години защитават
интереса на общинската болница и се стремят да помагат с каквото може на тази болница. Не
знам какво целят. Всъщност знам какво целят, целят евтина слава някаква и класиране в
следващия ОбС евентуално. Категорично не приемам обвиненията, че БСП е виновна за
състоянието на общинската болница. Тази болница не я е управлявала БСП през годините.
Тази общинска болница е имала управители избирани от ОбС Дупница, на който са били
членове всички политически сили. Това, че не е имало кандидати други, това е проблем
единствено на болницата. Кой може да каже защо няма кандидати? Сега ще видим за този
конкурс колко кандидати ще се яват. Придържам се към това, което каза председателя на ОбС
в началото на обсъждането на точката и това, което каза д-р Бонев темата не бива да се
политизира затова не се изказвам по всяко разглеждане на болницата, а само след като бъдем
провокирани. Ние нашата група винаги …и сме го казвали, че сме за запазването и
развиването на тази болница. Не само да остава на това състояние на което е а…
/обаждане от залата/
Това, което може да направиме като общ.съветници ние сме го направили. Подкрепили
сме и плана, който беше изготвен от здравната комисия и зад който застана целия ОбС. Това,
че не се спазва това е отговорност на целия ОбС и на ръководството на болницата до
момента, които за съжаление през последните няколко години се сменяха често. Не мисля, че
това е добре. Времето ще покаже дали е било добре или не. Имаме и обект на прокуратурата
сега знаете и т.н това е друга тема.
Категорично не приемам, че нашата политическа сила БСП е отговорна за състоянието
на болницата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Честно казано нямах намерение да взема отношение. Истината каква е. Истината е, че
в момента обсъждаме управителя, който не присъства, защото не е поканен. Докладната
отвори една тема, която я търкаляме доста време в последната година по-осезаемо. Аз знам
едно ОбС пое ангажимент и аз като кмет да помага на болницата при определен ангажимент
от ръководството на болницата. Въпросното ръководство на болницата моето уважение към
него, но ако е солидарно с това, което предприемаше като действия от управителя в момента,
значи и то е за мен виновно за тая ситуация. Политически необременени всички били.
Последните две седмици публикации във вестник ежедневник, ходене в парламента при
определен депутат. Ако тона не е политически ориентирано поведение на управителя кое е?
Моето уважение към двамата ни представители в Народното събрание. Идеята е всеки от тях
да помага с каквото може. Но действията на сегашния управител на болницата не показват
пък такова отношение.
Аз честно да си кажа говорейки се питам толкова ли е голям като фактор сегашния
управител на болницата, че ние му отделяме пък такова внимание? Всички вие 33
общ.съветници подкрепихте кредит, саниране, подмяна на горивна инсталация, 100 000 за
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заплати защото нямаше. От другата страна имаме едно силно казано бездействие ама
целенасочено действие. Сега колеги да си дойдем на думата. Докладната, която е при
неявили се кандидати или неодобрени такива. Айде като дойде време да избираме следващия
управител някои от нещицата, които говориме да ги помниме.
Не тогава пак да си играеме абе тоя ни върши работа щото е от нашите.
Аз гарантирам най-официално ако болницата не влезе в режим, който е предписан от
комисия и не стъпи здраво на крака няма да бъда вносител на докладна или съкредитоискател
оттук насетне. Заявявам го най-отговорно.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Заповядайте.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Както и всички останали и аз нямах намерение да взимам думата, но бях провокиран
от всички изказвания. Искам да заявя пълната си подкрепа към това, което каза г-н Чимев и да
направя малка реплика към д-р Бонев. Да, наистина има дълбоко уважавани от нас
специалисти в тази болница. Тук използвам момента да честитя на д-р Никулчин новата му
рожба. Няма как тази болница да не бъде наш приоритет, да не се занимаваме. Какво точно
означава да оставиме на спокойствие да работи? Няма как да стане при положение, че ние
отделяме 1 000 000 или 500 000 от бюджета на всички дупничани за подпомагане
бездействието на некакви хора. Няма как да стане това нещо. Точно обратното. Болницата
трябва да бъде ангажимент на всички нас и най-вече да бъде контролирано това, което става
там. А когато един професионалист си върши съвестно работата то резултатите неизменно ще
дойдат. Когато ние сме свидетели на зверски злоупотреби и в същото време се иска от нас ние
да гласуваме и да дадеме парите на дупничани за да продължат тия злоупотреби и на всичко
отгоре да ни се казва да ги оставиме на спокойствие не съм съгласен. Просто няма как да
стане това нещо.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Ще си позволя кратка реплика към г-н Павлов. Напълно ви подкрепям и духа и тона на
повечето колеги в залата. Ако съм провокирал по-дълги изказвания с моето първоначално
изказване ви се извинявам, но мисля че темата е изключително важна за обществеността на
Дупница.
Само като допълнение към всичко което казахме. Правят се всевъзможни действия от
ОбС с действията, които изброихме преди малко. Той в същото време занимава медиите как
тоя проект не бил с европейски средства. Аз се наложи пред национални медии да отговарям
5 пъти дали средствата са европейски дали не са. Така беше заблудена журналистката. Но
това е друга тема.
Важното е искам да призова отново всички ние общ.съветници, обръщам се най-вече
към ръководството да запретнем ръкави и към комисията г-н Гергов като председател по
избора на нов управител. Нека внимателно хората, които ще явят, надявам се да бъдат повече
документите им да бъдат разгледани подробно, да бъдат чути техните представи и стратегии
за развитието на болницата. Защото после всички се срамуваме, когато комисията предложи в
зала 1 кандидат и съответно като документите не са били разгледани подробно или е имало
някакви проблеми ние трябва да отговаряме пред обществеността защо сме избрали този
кандидат. Защото всеки от нас като общ.съветник не разглежда тези кандидатури. Те идват
тука комисията и предоставят своето предложение. Така, че още веднъж призовавам много
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внимателно и усилена работа на комисията, защото общинската болница в последно време се
превърна в постоянна дискусионна тема за смяна управители и нови управители.
Благодаря колеги.
Ако няма повече изказвания, преминаваме към гласуване.
1. Йордан Стоянов Димитров
2. Емил Димитров Гущеров
3. Даниела Стойчова Симова
4. Димитър Василев Крекманов
5. Емил Стойнев Станкев
6. Йордан Георгиев Никулчин
7. Асен Георгиев Пилев
8. Йордан Крумов Йорданов
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
въздържал се
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

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

27
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и
§2 от ЗР на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 118
1.Общински съвет Дупница дава съгласие на Кмета на община Дупница да сключи
допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението с временно
изпълняващия длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 109501412 – доцент доктор Димитър Георгиев
Недин, за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни, при условие че на конкурса
който ще се проведе на 02.08.2017 год. не е определен участник спечелил конкурса.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневни ред беше изчерпан.
Закривам заседанието.
Благодаря колеги.

Заседанието бе закрито в 12.30 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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