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ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 28.09.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе Х извънредно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 29 общински съветници.
Отсъстваха Йордан Никулчин, Иван Раков, Емил Христов и Виолета Зашева.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.07 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден колеги.
В залата присъстват 29 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам Х извънредно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 584 / 21.09.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2016 г. /вх. № 510/25.07.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“, с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 567/13.09.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 –
2020 г. /вх. № 569/15.09.2017 г./
4. 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 № 007086 по КВС на с.
Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Сурлан“, общ. Дупница. /вх. № 578/19.09.2017 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
1

задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.
Яхиново, Община Дупница. /вх. № 580/20.09.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Иван Крумов Стоянов – наемател, настанен в жилището
по административен ред. /вх. № 581/20.09.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ Х, квартал 14 по регулационния план на с- Дяково, Община Дупница,
чрез продажба частта на общината. /вх. № 582/20.09.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 583/20.09.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 594/26.09.2017 г. от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно предложение за допълнение на дневния
ред с докладна записка вх. № 591/25.09.2017 г. да се създаде т. 9, а именно Откриване на
процедура по създаване на Организация за управление на туристически район „Рила –
Пирин“.
Постъпило е предложение за допълнение на дневния ред на заседанието на ОбС от
инж. Методи Чимев с вх. № 602/27.09.2017 г. с предложение № 601 за създаване на т. 10, а
именно докладна записка, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни
паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ
”Христо Ботев” с. Самораново, Община Дупница.
Също така в деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 599/27.09.2017 г.
от Емил Гущеров, относно предложение за допълнение на дневния ред на заседанието на ОбС
за създаване на т. 11, а именно докладна записка № 598/27.09.2017 г., относно Даване на
съгласие за сключване на договор за доставка на електрическа енергия за нуждите на „ГУМ –
Дупница“ ЕООД, гр. Дупница.
Който е „за“ да допълним дневния ред с извънредните докладни записки, моля да
гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приемат се допълненията.
Гласуваме целия дневен ред с тези 3 допълнения.
Който е съгласен да приемеме дневния ред с всички 11 точки, моля да глесува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “

28
няма
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“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2016 г. /вх. № 510/25.07.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“, с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 567/13.09.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 –
2020 г. /вх. № 569/15.09.2017 г./
4. 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 № 007086 по КВС на с.
Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Сурлан“, общ. Дупница. /вх. № 578/19.09.2017 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.
Яхиново, Община Дупница. /вх. № 580/20.09.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Иван Крумов Стоянов – наемател, настанен в жилището
по административен ред. /вх. № 581/20.09.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ Х, квартал 14 по регулационния план на с- Дяково, Община Дупница,
чрез продажба частта на общината. /вх. № 582/20.09.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 583/20.09.2017 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Откриване
на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район „Рила –
Пирин“. /вх. № 591/25.09.2017 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ ”Христо Ботев” с. Самораново,
Община Дупница. /вх. № 601/27.09.2017 г./
11. Докладна записка от инж.Емил Гущеров – Председател на Общински съвет – Дупница,
относно Даване на съгласие за сключване на договор за доставка на електрическа енергия
за нуждите на „ГУМ – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 598/27.09.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Извинявам се. Г-н Соколов за изказване.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Поемам ангажимент, че това за което ще ви споделя ще бъде за последен път в тази
форма. За себе си дълго време си задавам въпроса трябва ли да го направя, това което ще ви
кажа. Имаше дилема. В крайна сметка реших да го направя за пореден път.
Г-н Чимев да речем преди лятната ваканция която ползвахме, споделих с Вас в личен
разговор, че служител да го нарека висш служител на община Дупница безцеремонно спира в
Синя зона заявявайки, че ползва някаква карта да речеме издадена от вас. Аз тогава споделих
и кой е служителя. Идвайки днес на сесията видях този автомобил по същия начин спрял.
Попитах служителите на „Паркинги и гаражи“ и ми отговориха че ползва същите
преференции. И аз ви питам. Има ли двоен стандарт какъвто се опитвате да налагате в
Община Дупница и спрямо Синята зона? Защото смятам, че гражданите в Дупница са равни, а
представителите на ГЕРБ в нея не са по равни. Това първо. В тоя ред на мисли провокиран от
това нещо искам да ви помоля уважаеми общински съветници и уважаеми медии. Вие сте
тези които можете да промените нещо. Иначе, отварям скоба това което се случва днес в
Хасково са като ученици от Каменик на фона на това което се случва в Дупница, вярвайте ми.
На входа на старата поликлиника не безизвестния Марин орела извършва някакъв ремонт на
четвъртия етаж в поликлиниката. Умолявам ви всичките които имат интерес да видят какво
може да се случва…….. Марин орела, така да го кръстиме един юнак, юначага. Идете и вижте
на какво е заприличало. Сметището на Дупница със семки и бонбонки. Днес в тази сграда ще
влязат деца. Масово за протокола да ви кажа тука има директор на училище знае, че това е
задължително правят статуси на зъбен статус… В тази сграда има много зъболекари. Ще се
изредят 50 или може би 100 деца ще минат от там, а на всичкото отгоре ще влязат някакви
болни хора. Аз твърдя, че такава арогантност и наглост просто не може по никакъв начин
човек да я изтърпява. И други сме правили ремонти. Всичко онова което е съборено от
четвъртия етаж е изсипано на входа и ние минаваме като на слаломисти сме, Петър
Попангелов трева да пасе.
В този ред на мисли искам да ви питам г-н Чимев. Привърши ли в Община Дупница
изкърпването на асфалта? Ако привърши ви поздравявам защото преди изкърпването и след
него не виждам никаква разлика. Веднага ви казвам на улицата на гърба на частната болница
където има един параклис на Свети Илия има една не дупка, ако легнеме с вас, яма е. Оня ден
пред мен човек си счупи картера. Разминахме се и спря. Счупи си картера. Има следи от
масло, може да го видите. Ние какво трябва да направиме? Задавам ви уважаеми общински
съветници, защо идваме на сесия? За да легитимираме една човешка наглост? За това ли
идваме на сесия? Аз лично отказвам и се обръщам към тая част която има все пак някакво
достойнство. Чувам че свършва процеса по саниране. Вие надигнали ли сте глава да видиме в
какво…….Това са нашите пари, това са нашите данъци. Аз не съм парле ву франсе, аз не съм
парле ву франсе, като един дето юнак в национален план разправя всички тука сме парле ву
франсе. Не аз не съм и не съм чел само Винету, но съм гражданин на България и на Дупница
и се опитвам да се движа по нормални коловози и стандарти. Не може ние ежедневно
свикваме със самоупваството на тази община. Аз твърдя, че кмета Чимев извършва незаконно
строителство и никой не иска да го санкционира. Няма институция. При Учителския институт
е положена мрежа за онзи паркинг дето беше, идете да видите как се промушват хора,
продължава да стои тази мрежа. Аз съм представлявал тази институция и знам, че за побиване
на едно колче се изисква санкции от техническа служба.
Извинявайте, защото е начало все пак и на сезон да го наречем политически. Г-н
Чимев, апелирам към вас. Престижно е човек да бъде кмет. Ехидността в погледа ви до
някъде я разбирам. Ще се постарая, приемете го като декларация от моя страна. Преди години
застанах на площада и казах на едни Х, екс фактор, сега ви казвам и на вас. От днеска си
поставям за цел да превърна по някакъв начин присъствието ми в ОбС не само в говорилня.
Ще ви покажа, че има неща които носят последици. Аз твърдя, че в Община Дупница начина
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на раздаване на обществените поръчки е странен и за това ще ви го докажа. Аз твърдя, че
начина на назначаване на субекти в Община Дупница е странен. Това, че не може един човек
ако е продавал без така да кажа дефицит билети, да бъде на висока длъжност. Това не е
достатъчен критерий. В тоя град има прекалено много завършили и публична администрация
и с право. И ако остават още 2 години от тоя ви мандат заявявам ви в най-добронамерен тон,
ще бъдете подложен не на приятелски, на абсолютно аргументиран огън, който огън този път
няма да бъде защото на някой трябва да дадем обект и да усвои някакви пари и тоя някой ние
го знаем. Защото този същия някой е завел дело сега срещу болницата и защото вие го
изпратихте в тази болница, а всякакви други спекулации имаше. Говоря като община, като
администрация, сега и с лихвите ще му платиме ремонта на болницата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов. Преминаваме към дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане отчета на Община
Дупница за 2016 г. /вх. № 510/25.07.2017 г./
Нека чуем становищата на всички комисии. Първо икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Отчета на бюджета за 2016 год. ще кажа няколко думи защото бюджета на общината е
основополагащия закон, основополагащия камък, основното нещо което ние в ОбС всъщност
правиме и се съобразяваме по скоро да кажем, то е именно с възможностите с това което
разполагаме, а както и да начертаеме планове и да намерим начини за увеличение на
приходите за да може да увеличиме респективно и разходите. Защо казвам това? Защото
много хора днес се упражняват на тема управление. Колко било лесно да се управлява, как
видиш ли ей сега като дойдеме ние или ние ще сменим ония и мръсните политици и не знам
си кой. А истината е много простичка. Няколко години подред вече сумата на местните
приходи които общината събира е в размер на около 7 000 000 с изравнителната субсидия
около 10 000 000. Общия размер на бюджета съгласно отчета е 22 444 000. Това е за 2016 год.
Горе долу същите са сумите с малък ръст за 2016 и 2015, предполагам, че така ще бъде и 2017
г. По отношение на разходите в бюджета също не забелязваме някакви драстични разлики или
драстични промени както е имало в предходни години значително увеличение на някои
разходи. Очевидно говориме и може да дадем оценка за един стабилен, балансиран бюджет. И
както имахме възможност да кажем и преди въпроса е тази стабилност да бъде стабилност
към растеж.
Хубавата, голямата новина в този отчет е, че ние 2016 г. с този отчет излизаме от
списъка на 35 общини с най-лоши финансови показатели в страната, което когато
критикуваме управлението го критикуваме когато обаче трябва да го поздравим, мисля че
сега е момента да го поздравиме защото тази политика рестриктивна на икономии до някъде
на мизерии направо бих казал е именно за това защото ние когато критикуваме трябва да
знаеме, че ние излязохме от условията на жестока финансова катастрофа. Ние нямаме ресурси
каквито има една нормална община. 22 000 000 е бюджета на община Елин Пелин. Елин
Пелин е два пъти по-малък от Дупница и когато искаш нещо от общи, от кмет или от когото и
да било хубаво е да кажеш и от къде да се даде. Когато искаш за улици кажи искам за улици
обаче затворете детските градини, а не искам. Всеки иска. И стремежа на ОбС и на общ.
съветници е именно увеличение на приходите.
Обективно пък най-лошото нещо в отчета това е ниското изпълнение на продажби на
нефинансови активи и дълготрайни материални активи. То е ясно защо. Поради мораториума
за земи по чл. 19 не можеме, няма какво да продадеме и вместо заложените 800 000 сме
придобили 251 000 само. И тука искам внимателно да подчертая защото се очаква
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мораториума да бъде отхвърлен от Народното събрание. То се очаква цяла година, но считам
че това ще се случи. И аз пак приканвам г-н кмете, дами господа колеги съветници, който и
каквато представителност има в Народното събрание, двама депутати от Дупница имаме, нека
да предложат това нещо, нека да отпадне този мораториум, за да може първо да отблокираме
земи които хората да инвестират в тях, да създадат нещо трайно и второ то ще има значителен
ефект и върху общинския бюджет.
Комисията дава положително становище за докладната. Блатодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов.
Комисията по ТСУ, г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията проведе своето заседание и до толкова до колкото изпълнението или не на
бюджета за 2016 г. е и политически акт нормално в комисията се чуха коренно
противоположни мнения. За това комисията реши да изрази окончателното си становище в
зала.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пилев. 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.
Комисията по образование и култура проведе заседание вчера в пълен състав.
Благодаря на г-жа Атанасова и г-н Петров, които присъстваха на нашето заседание и внесоха
яснота по отправени към тях въпроси, но въпреки всичко се изяви мнение, че може да
възникнат и в зала въпроси. Така че колегите имат думата ако преценят.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Инкьова. Комисията по здравеопазване. Г-н Кирилов, заповядайте.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Добър ден на всички.
Комисията по здравеопазване прие единодушно. Няма забележки. Каквото има това се
дава с 4 думички.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Кирилов. Г-н Павлов, комисията по спорт.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги общински съветници.
Становището на комисията е положително.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Павлов. Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Пехливански. Добре,
г-н Павлов вие сте от една партия така, че ще се разберете.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ами отчета на кмета е важна докладна, която не трябва да я минаваме така с мълчание
според мен. Цифрите са ясни. Цифрите са такива каквито са били заложени в бюджета и
изпълнението на отчета е на 85% на бюджета. Те не могат и да бъдат по-различни. Но
похвалите от страна на председателя на икономическа комисия, да това че излизаме от
списъка на задлъжнелите общини и вече може да взимаме заеми да участваме по различни
програми за съфинансиране, това е добре, но като цяло обстановката в общината не е добра.
Инфраструктурата е в ужасно състояние. По зле града не си го спомняме може би от 20 год.
насам. Надяваме се с програмите които гласуваме за транспорт и асфалтирането което се
полага всяка година към бюджета да се предприемат бързи действия за отстраняване на тези
неудобства за гражданите и за всички нас и за гости на града. „Бригадирска“ е в ужасно
състояние. Както каза колегата Соколов тука долу до параклиса Свети Илия ужасен трап на
главни улици, главни артерии. Покрай училища и детски градини също които са важни
обекти, инфраструктурата има какво да се желае по маркировка и по отстраняване на
неравностите по платното. Там където имаме конфликт на събиране на хора и т.н. и на
автомобили трябва да помислим и за осветяване на тези места. По добро осветяване сега
зимния период знаете стъмва се рано. Това е по инфраструктурата.
За инвестициите по същия начин. Един период с почти никакви инвестиции в града,
което води от своя страна до емиграция и т.н. То цялата стана е емигрирала, но нашата роля е
именно в това да се опитаме да привлечем производства малки, големи, каквито можем
местни, външни, чужденци ако трябва, да се разкриват някакви дейности за да задържаме и да
привличаме работещи. Мисля, че в бъдещия бюджет който ще ни предложи кмета трябва да
имаме поглед в този посока. Другото е цифри и фактология. Ще се въздържа за подкрепата на
отчета по тези причини. Можем още г-н кмете. Можете и вие и вашия екип още. Мисля че
трябва да си поставиме по-високо летвата. Дупница го заслужава и дупничани. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Павлов. Г-н Пехливански, заповядайте. Първо има ли реплики по
изказването на г-н Павлов. Няма. Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги.
За мен аз си оставям на същото мнение когато разглеждаме такива отчети, за мен това
е закъсняло разглеждане. Не може 10 месеца след изпълнението на бюджет изтичането на 1
година да отчитаме, да правиме отчет за 2016. Това е по Закон, знам го, по правилник, но едно
време приемаше се бюджета, правим си отчет и може да имаше некакви малки разлики и след
това да идват, но това е правилния път за мен. Но от уважение към хората които са извели
този бюджет, а и ние колко сме могли сме контролирали, ще вземем некакво отношение.
Действително има и положителни неща. Това нема какво да им благодариме на общинската
администрация нали, че одита е минал без забележки. Ами то това си е техно задължения. Но
е хубаво да се отчете тъй като когато има със забележки е приема одита тогава да ги
критикуваме, сега трябва да кажеме, че това е нещо положително. Може да отчетеме за
делегираните от държавата дейности тя колкото и малко да дава се изпълнява почти на 100%
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винаги това което ни отпускат. Направи ми впечатление, може би да не съм прочел правилно
цифрите, но председателя на икономическата комисия, а пък и Слави пропусна да каже, че
местните приходи се изпълняват на 86% или това некъде мисля, че има едно неизпълнение от
милион и половина, ако бъркам поправете ме. Там има перата по които не се изпълняват.
Едно от тях е таксите за битови отпадъци. Там имаме проблем и трябва да го решаваме. Аз
също се сблъсквам с такъв проблем там. Трябва да се върви по-гъвкаво, за нова не може да
събираме на 100% парите. Некоректно, т.е. коректно се събират, но има неща по които трябва
да помислиме. Не може така на разгърната площ в Бобов дол знам имаше едни обструкции,
спечелиха едно дело. Не може на разгърната площ ние да определяме такса смет. Тя когато е
80% празна сградата а се изчислява примерно нашата сграда там е на 3 000 кв., това са 7 000
лв. такса смет. Това което се изхвърля тука документация, книги, това се изхвърля от такива
сгради с такава дейност. Трябва да помислим за да може да си събираме парите. Има едно
достойнство тук и то не е казано от икономическата комисия за съжаление, а е казано от
хората които са изготвили този документ. Една от основните причини за малките приходи от
местни данъци и такси е липсата на инвестиции и това го казват хората които са го изготвили
този бюджет. Те го признават това нещо. И това е така и трябва всички да се помъчиме, а
мисля че е работа на икономическата комисия, основна там икономическа комисия по
инвестиции и т.н. се казва. Има общини, има области където да ние трябва да се потрудиме за
да дойдат тука инвестиции, да дойдат инвеститори, но нали виждате как се раздават
инвестиции. Северна България там сме открили толкова завода, там толкова. Те да не са поподготвени от нас? Трябва да настояваме. Трябва да си обърнеме внимание и да се върнеме
към тези инвеститори които заявиха тук в тази зала примерно за инвестициите в Тополница,
какво стана там. Защо примерно не се изпълняват инвестициите на предишния Председател
на ОбС, замисъла за инвестиция в този завод дето искаха да го правят за коли ли, за ремонти
или за нови коли. Мисля, че тогава на областно равнище се прие това, Правителството също
допусна няколко проекта, защо не се изпълнява това нещо. Ние трябва да се върнеме на там.И
искам да завърша с това. Когато се откриха веригите, нищо лошо против веригите, но нашата
икономическа активност тук се държи местни данъци и такси на 90% са малки и средни
предприятия, даже повечето са малки такива частни фирмички. Ами те издъхват. Влезнете в
който искате магазин да видите какво казват. Оборота им е спаднал на 50%. Така е. Но ние
трябва да се опитаме да им помогнем и на тях. Имам предвид хранителни магазини, месарски
магазини. Имам преки впечатления от това нещо. Така че не трябва да се срамуваме да си
искаме инвестиции. Нали има такава агенция по инвестиции. Айде да поканиме примерно
чрез вас Министър председателя да дойде на едно заседание на ОбС. Ами това политическо
спокойствие което го има в тази община, аз мисля че го няма в много, много общини. Нали
инвеститорите търсят и това. И ние не сме заспала опозиция, а искаме да помогнеме. Няма
защо да се дрънкаме за такива неща които тука примерно с Костадин, това ще мине и замине
и нищо няма да остане положително за общината. Но дайте да видиме да поканиме този
Министър прадседател на една сесия на ОбС, да се подготвиме добре те да преценят как сме
притиснати от няколко области и трудно е на нашата община. Нашата община заслужава даже
да бъдат изпратени инвеститори. Ние имаме база. Община Дупница ако няма база на такова
стратегическо място, много предприятия се приватизираха. Ами така е. Не трябва да се
притесняват и народните представители да искат. Мен не ме интересува, че те са станали
почти приятели. Не ме интересува това нещо. Аз искам те да допринесат нещо за общината.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански. Реплики за изказване? Г-н Костадинов.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Понеже г-н Пехливански обича така се с мен да се занимава. Първо по отношение
критиката, че не сме казали процентното изпълнение, ясно заявих 7 000 000. Сега ти ако си
поставиш цел да събереш 20 000 000, а събереш 7 ще имаш 30%, ако си поставиш цел да
събереш 2 000 000, а събереш 7 ще имаш 300% надвишение. Аз за това казах номиналната
сума 7 000 000, това е 7 000 000. Колкото до инвестициите сега чух и Слави и г-н
Пехливански инвестиции, инвестиции, инвестиции. Ако ме критикувате мене нещо лично,
при кмета съм депозирал проект за Наредба за подобряване на инвестиционната среда. Лично
съм я депозирал. Нито ми то е давала Мая Манолова, нито ген. Решетников….. Но иначе
истината е за да има инвестиции в този град трябва да се подобрят условията и предпоставки
за тези инвестиции. Тези предпоставки са именно работата на този ОбС да направиме таксите
такива каквито примерно ще ви дам пример. Има една малка община, простете ми забравих
името, дето направила толкова ниски такси сухоземна община, но близо до морето, толкова
ниски такси за лодки и кораби, че хората от Варна и целото северно крайбрежие са си
регистрирали лодките в тази община и по този начин тя събрала 200, 300 000. Разбирате ли?
Има ги такива, но това е разбирате сега е частен случай. В нашата община първия и основен,
не са 3 основни начина да привлечеш инвестиции, но едната основна предпоставка в момента
се работи Общия устройствен план. Защо г-н Пехливански не си направихте труда малко там
да поработите, да видите какво се предвижда. Това е основата, базата която бъдещето на този
град. Къде ще има промишлена зона къде няма да има, ще има ли автокъщи в Бистрица, няма
да има автокъщи в Бистрица. В Бистрица хотели и еди що си. Това което в момента се работи.
И аз си спомням случая г-н кмете, не е ли време отново да се направи среща между ОбС и
екипа по Общия устройствен план. Мисля, че те са в доста напреднала фаза. Това се нарича
инвестиция. Другото инвестиции е подобряване на условията в общината, имам предвид
електронно обслужване, максимално скъсяване на сроковете, максимална прозрачност, това
което е функция вече на общинската администрация. Ние толкова пъти разглеждаме наредби
за такси за данъци и т.н., не съм чул нито едно предложение, а сега идвате тука и некакви
такива общи приказки. Да викнеме Министър председателя, да викнеме тоя да викнеме оня.
Аз обаче не споделям такъв вид политика. Некой да ми лобира, некой да урежда за Дупница.
Уреждайте си правете каквото си искате. И едно нещо обаче и с това завършвам ще се
съглася. Подсети ме Пехливански като каза, аз казах за местните приходи обаче наистина за
държавната субсидия която получава общината, е тука считам че има без да съм крайно
точен, че има доста голямо неравенство между това което получава София, точно София на
еквивалент жител имам предвид и Дупница. Считам че някак си София е по всячески
облагодетелствана и не е ли време наистина държавната субсидия за Дупница да бъде
увеличена поне в частта капиталови разходи. Защото сега отново се плъзгат популистите по
темата с инфраструктурата. Еми разбира се че ще са разбити улиците. Къде бяхте когато се
допусна двадесет и няколко милиона задължения? Защо тогава не се изказвахте? Това е.
Натрупали сме задължения, сега ще си ги отгладуваме тези задължения с лоши и гадни улици.
А именно нашата финансова политика и когато притиснахме кмета и не му дадохме да вземе
кредит 2014 г. това води до това, че сега кмета изпълнява една консервативна политика която
ето до къде води – стабилност, добронамереност, бъдеще. Това е начина обаче много ми е
трудно да ви го обясня. Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов. Реплика. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
За част от нещата съм съгласен които каза Костадин, ама той замазва така. Снощи по
местната телевизия масло и мед маже по филиите. Няма такова нещо. Вижте има една друга
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докладна до 2020 год. Вижте как една права линия. Как може да не ви тормози това нещо?
Нашата комисия която се занимава с част от това което вие казахте си върши прекрасно
работата. Имаме прекрасен председател и си вършиме чудесно работата. Така че ние не сме
спряли нищо. Но, айде ми отговорете да не се връщаме много назад да Еско договори
други……. Ние си направехме училищата с наши средства. Ами сега тези 600 милиона които
ще се дават за училищата и детските градини. Ние не сме ли ощетени? Ние не требва ли да си
поискаме тогава тези пари пак във връзка с училищата? Трябва да отиде човек, трябва да
отидат народните представители…….нема да отидат, ще отидат в София и ще кажат „Ние си
направихме с наши пари училищата, сега им дават безплатно 600 000 000“. Това говоря аз, а
не тато и т.н. Да, ти ще отидеш ли като председател на икономическа комисия.
/шум в залата/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви колеги за тишина в залата.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Нищо не казахте за тия договори, за тези проекти в Тополница. Какво стана, защо
отпадна това нещо? Приехме го тука. Еми разбира се. Икономически зони. Еми ние нема да
ги правиме 20 години. Лъжа е за това е тоя да не ни лобира. Абе глупости. По 20, по 30, по
50 000 000 се дава за изпълнение на……. Ще отидеме и ще искаме пари. Това не е срамно.
Това искам да ви кажа. Иначе тука ще се свиеме, ще си се караме тука в залата и нищо няма
да дойде. Този бюджет който и да е кмет и Пламен да е кмет и аз да съм и който и да е друг,
това е 10, 7, 8 000 000, разпределяш ги може малко да разместиш и това е. Аз не упреквам
въобще кмета, но нищо не се прави да се подобри положението в този град, в тая община, от
държавата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански. Г-н Чимев.
Г-н Пехливански, г-н Костадинов, ако продължавате така ще ви отстраня отвън да се
разберете.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател, по Правилник няма такова нещо което казахте. Или си цитирайте
точно правилника или ако обичате пазете нашето достойнство.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви, но вие прекалявате с тези диалози между вас. Явно любовта ви е доста
силна.
Благодаря. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз няма да коментирам самата докладна като цифри. Бюджета на община Дупница е
бюджета на образно казано на едно семейство. Като си даваме напътствия е съвети да се
направи това или онова, винаги стои въпроса от къде. Казва г-н Павлов от 20 годи.
Инфраструктурата не е била в такова състояние. Аз питам за 20 години ако е правено това
което трябва, дали би била в това състояние. Когато говориме за инфраструктура, тука в
залата има няколко човека които са били кметове на община Дупница. Едва ли някой от тях
темата инфраструктура я е загърбвал или я е оставял на заден план. За един кмет по добро
управление от това града да бъде угледен като критерии според мен няма. И колкото и да ме
боли темата инфраструктура и да си давам сметка, че това е един огромен негатив, аз съм
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реалист човек и си давам сметка, че за да се направи такова нещо трябва да има ресурс.
Капиталовите разходи за тази година ги знаете, ако не погледнете. Рехабилитация ще видите
какви пари. Това е смешна сума. Никога не съм го крил, не съм го отричал, винаги съм го
признавал и то с болка. Само, че когато спрягаме сумата местни приходи грубо около
7 000 000 от тази сума колегите които са били кметове знаят колко може да бъдат заделени за
такива дейности. Всичко останало е почти целево за издръжка. И когато влизаш в един режим
на непрекъснати финансови ангажименти неразплатени първото нещо което правиш е да
обезпечиш тези плащания и тогава да мислиш за всичко останало. Режима на работа по който
работи нашия екип е простичък. Като няма от къде да завишим приходите се стараем да
ограничим разходите. И тук не един път съм го казвал общинска администрация е една от
най-ощетените администрации на територията на Република България и вие колеги като
общински съветници. Говоря като ниво на заплати. Но колкото и да бъдем така хора със
съзнание, че от нас се решават съдбините на общината, ние сме си давали сметка предполаган
вие самите, че всеки от нас прави някаква жертва.
Какво е направено мисля, че не е време за отчет и не е време да се обяснява това нещо.
Искам да ви кажа едно. Инфраструктурата това което в момента се прави е 95% само през
проекти, защото няма други пари. Това влизане и излизане в списък на общини със
задължения така не е по желание на кмета, на общинска администрация или на вас. Има
параметри които сме длъжни и трябва да спазваме. Като не ги спазваме ни бият по ръцете.
Относно последното което каза г-н Пехливански, че сега има огромен ресурс за
образователна инфраструктура. Факт. Миналата седмица имаше такава среща с премиера в
Министерски съвет, където беше обявено какъв ще бъде този обем, за какви нужди. Да,
нашата община в услуга на нашите деца този проблем го е решила. И детска градина си
направихме и имот за друга си купихме и училищата санирахме, но това какво сега да
правим, да кажем дайте ни. Казваме го. Въпроса е дали ще ни го дадат. И привършвайки само
ще кажа, че инвеститор идва, когато му предложиш нещо атрактивно. И ваш общински
съветник г-н Пехливански е водил инвеститори и мисля, че може да сподели как съм ги
посрещнал и каквото е трябвало е направено, но не бива да крием и друго. Глада ни на кадри
е факт. И преди две седмици идваха пак италиански инвеститори и когато зададат параметри
ние трябва да имаме готовност да им отговориме. Никой даром не дава. Ще видите една
извънредна докладна, относно туристически район „Рила – Пирин“. Според мен това е един
от основните пътища за развитие на района. Не е стрелба в тъмното, има даденост, вярвайте
нещата в тази посока вървят.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Двама г-н Чимев, двама преди вас са били, не са били повече и ако пренебрегвате
моето присъствие в тази община по някакъв начин мога да кажа сигурно дълбоко вътре в себе
си Асен Пилев се чувства засегнат, защото от казаното от вас означава, че ние не сме
ръботили и сме завещали така общината. Така сме я завещали, че тя за това днеска е в това
дередже. Това ми прилича на парале ву франсето. Всички са му виновни само той не е
виновен.
Знаете ли? Един бюджет е огледало на това какъв манталитет……….Един човек как е
облечен е огледало на това каква е неговата душа бих казал, каква е неговата емоция. Един
бюджет е емоцията на една администрация, на един Кмет. Аз съм прочел повече от Винету.
Изказа ми го каза. И мога да кажа вашия бюджет за да не бъда много словен ми прилича на
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това което сте закачили в тази зала. Е това е вашия бюджет. Оглозгано, мрачно, сиво. С една
дума такъв е манталитета ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-н Соколов. Други изказвания? Ще взема аз думата.
Първо двамата колеги явно ме послушаха, но след като се върнат в залата и г-н
Костадинов и г-н Пехливански……… да, излезнаха двойката…..ще им прочета Правилника,
тъй като чух реплика от г-н Костадинов, относно Правилника дали председателя има право да
отстранява. Чета чл. 91. Ето г-н Пехливански е в залата, предполагам че и г-н Костадинов ще
се завърне.
„Председателят може да отстрани от заседанието общински съветник, който:
Ал. 2. продължително и непрекъснато не осигурява възможност за нормална работа в
заседателната зала по време на заседание или обижда и оскърбява;“
Моля ви колеги, този Правилник сме го приели всички ние и нека го спазваме и когато
се изказваме от място да сме подготвени, тъй като създаваме впечатление у гражданите, че
тука е един пазар.
Относно докладната. Аз искам да благодаря на всички колеги за направените
изказвания, тъй като всяко едно от тези изказвания имаше положителни моменти, тъй като
всеки от нас е избран от гражданството на Дупница да защитава техните интереси. Ние сме
тези които са пряката връзка между жителите на община Дупница и изпълнителната власт в
лицето на г-н Чимев. Значи няма идеално място на света където да е асфалтирано, да е
направено и да бъде изцяло и да няма забележки. Дори в собствените си домове след
направен ремонт на другия ден или на следващия месец нещо се появява.
Обръщам се към всички вас колеги и най-вече към гражданите на Дупница. 2011
година беше преди 6 години. Аз съм завършил математическа паралелка и мога да смятам.
20 000 000 задължения. 2017 година – 2 000 000 задължения, 18 000 000 делено на 6 години
прави 3 000 000 на година. Е добре колеги, ако тези 3 000 000 на година или 18 000 000 за 6
години бяха инвестирани в инфраструктура, в социални проекти, във всичко в което се сетите
за общината, дали нямаше да бъде коренно различен. Мисля, че отговора е еднозначен.
И относно когато говорим за привличане на инвеститори. Мисля че тука един от
колегите, да г-н Пехливански спомена, че в общината има добър политически диалог. Точно
това гледан и инвеститорите. Освен сигурност те гледат и дали има политически диалог, а не
дрязги за щело и нещело и да си мериме тука кой е по-добре облечен или кой по-какъв бил.
Благодаря ви за вниманието.
Ако няма повече изказвания, преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански

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

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

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

21
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1,
т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 129
1. Общински съвет – Дупница приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на
община Дупница за 2016 г. по приходната и разходната част по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи – съгласно Приложение от № 2 до № 4, както следва:
1.1. По приходите общо 22 869 141 лв., в това число държавни дейности 13 605 894 лв.
и 9 263 247 лв. местни дейности.
1.2. По разходите общо 22 869 141 лв., в това число държавни дейности 13 605 894 лв.,
8 659 372 лв. местни дейности и 603 875 лв. за дофинаниране на държавни дейности с местни
приходи.
1.3. Налични по сметки в края на периода 340 813 лв., в това число 226 773 в лева и 114
040 лева във валута.
1.4. Бюджетно салдо в края на периода, излишък в размер на 450 877 лева, с които са
финансирани операциите с финансови активи и пасиви.
2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2016 г.,
съгласно Приложение № 6.
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3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г., съгласно Приложение
№ 7.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“,
с. Самораново, Община Дупница. /вх. № 567/13.09.2017 г./
Преди да чуем становищата на комисиите, тъй като г-н Костадинов отсъстваше от
залата преди минути прочитам специално за него Правилника.
Чета чл. 91. „Председателят може да отстрани от заседанието общински съветник,
който:
Ал. 2. продължително и непрекъснато не осигурява възможност за нормална работа в
заседателната зала по време на заседание или обижда и оскърбява;“
Така, че г-н Костадинов, моля ви да поднесете своите извинения когато казвате, че
това в Правилника го няма.
/Г-н Костадинов – общ. съветник: обаждане от зала/
Аз постъпих прекалено диалогично. Ето продължавате. Прекалено диалогично
постъпих. Председателя е в правото си да решава по кой член каква мярка да налага.
Благодаря.
Нека да чуем становището на икономическата комисия.
Благодаря г-н Костадинов.
Комисията по образование. Г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура проведе своето заседание в присъствието на
директорите на трите училища, които засягат докладни записки по отношение на маломерни
паралелки. Считаме, че са спазени всички изисквания и има основание да гласуваме такива
паралелки. Изискванията са регламентирани в чл. 1 и 11а на Наредба № 7 за броя на децата и
учениците в паралелките. Апелираме към всички вас, защото нашата комисия категорично
застава зад това да приемем тези маломерни паралелки, защото това е изключително важно,
тъй като е добре да бъдат запазени самостоятелни паралелки, за да може да бъдат съответно
запазени и училищата в тези села и да се запази и качеството на образование.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова. Колеги, имате думата за изказвания.
Г-жа Николова, заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Трудно ще ми бъде да направя изказване в момента. Ще изразя позицията на групата
на „Народен съюз“, че ще подкрепим и трите докладни които са внесени от директорите за
гласуване на такива маломерни паралелки. Но на икономическа комисия в присъствието на
тримата директори на тези три училища лично аз поне останах с такова впечатление, че и в
трите училища не са преведени субсидиите които са определени като процент за миналата
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2016 год., а за 2017 год. преведената субсидия е 0. По скоро въпроса ми беше към г-н Кмета
или ако има някой който да ми отговори, дали до края на тази година тези жизненоважни
средства за тези 3 училища ще бъдат преведени. Наистина превеждането на тези пари ще бъде
и като процент от изпълнението на приходите за съответната година, но така или иначе
сумите за тези училища смятам, че са жизнено важни макар и малки на фона на всички други
средства.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Николова. За реплики. Не виждам. Г-жа Китанова, можете ри да
отговорите на въпроса на г-жа Николова.
Добре, заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Ако беше обществена поръчка Лоре, щеше да има превод. За такова нещо няма как да
има превод просто защото не е свързано с разпределение на ресурси и съответно като на
сточна гара да се чака. В тоя ред на мисли искам да ви кажа, репликата да подкрепя с пример
ако ми позволите. Това е равносилно Матей с който от деца сме израснали заедно и е хирург,
днеска или пък ще си позволя да кажа аз да прегледаме човек който е с психично отклонение.
Нема да се справиме. Защо се случва това нещо? Защото фирма от Граово, това Граово се
намира на север от Дупница така, едновременно санира, а в същото това време, за това давам
тоя пример, в същото това време извършва и хоризонтално строителство. Аз съм лекар, но
тъй като съм се занимавал и с несвойствени за медицината действия твърдя, че
хоризонталното строителство е от най-трудните. Тука е Данчо който е експерт в това
отношение. Няма как едновременно да съм хирург и психиатър. Няма как. Или съм едното
или съм другото. Е може би фирми подбирани от тази администрация са……
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов. Г-жа Китанова, за отговор на г-жа Николова.
Г-н Петров, заповядайте.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Дир. дирекция “ФД и УС”:
Миналата година бяха изплатени над 50% от тези допълнителни средства. Тази година
ще направим всичко възможно да платиме не по-малко от това. Целия проблем е липсата на
достатъчно финанси.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров. Заповядайте г-н Павлов за изказване.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Няма да скрия че тази тема е обсъждана между нас общинските съветници и за мен
лично това е да спасяваме един удавник. Всички знаят, че дофинансирането не е решение на
проблема с липсата на ученици в селата. Предполагам всички го знаете това. И това което го
гласуваме днес, дофинансирането на маломерните паралелки по никакъв начин няма да
помогне на тези училища да оцелеят. В същото време прекрасно осъзнавам, че това нещо е в
пряка зависимост от държавната политика, която е въвела тези делегирани бюджети,
стандарти и прочие и в същото време липсва така необходимото райониране което да
разпределя учениците по съответните училища. Защото пак ще повторя, че финансирането
или приходите на едно училище са в пряка зависимост от броя на учениците които са в него.
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Решението на този проблем може би ще дойде съвсем скоро с отпадането на тази порочна
практика от Министерство на образованието. Но ние като общ. съветници и община сме
длъжни да направим всичко възможно до тогава да подпомогнем максимално тези училища и
да се опитаме да ги запазиме. Това което директно означава, че трябва да направим
инвестиции с които да подобрим стандартите на тези училища така, че те да станат
атрактивни за учениците от съответното населено място. Иначе учениците от Самораново,
Яхиново, Крайници ще продължават да отиват да учат в по-добрите училища, безспорно подобрите училища като инфраструктура в Дупница, което неминуемо в бъдеще означава
закриване на тези училища. Ако не съм прав, поправете ме г-н кмете, но това не е решение.
Това е временна мярка с която мисля, че ще се съгласите. Въпроса е как ние да направиме
така, че тези училища да станат атрактивни за децата които живеят в съответното място и да
не се налага да ходят в градските училища.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Факт е, че на днешната сесия имаме и за трите селски училища докладни. Точно за
дофинансиране на маломерни паралелки. Факт е, че децата намаляват, само искам малко
информация. От резерва, който имаше от сектор образование тука искам да благодаря на
всички директори на градски училища. Тази година беше преразпределен 1 % за трите селски
върху този резерв. До миналата година беше половин тази година стана един. Единствената
молба и препоръка към директорите на селски училища беше посока … местните жители
децата да остават на село. Базата е фактор. Село Крайници има сграда, която не отстъпва по
нищо на градските. Въпреки това проблема го има. Знаете, че там би трябвало да отиват
децата не само от Крайници и от съседните…Тук въпроса е да провокираш интерес на родите
детето да остане на място. Тук е мястото и на персонала…учителите и на самите директори.
Имайки напредвид, че от нас като администрация, включвам и вас като ОбС това, което се
иска ние го правим. Само, че този режим на работа няма как да бъде нескончаем. Не може да
намаляват ежегодно децата, защото процеса е необратим. Иначе това, което чух преди малко
за суми, които се разпределят…ежедневно се държи връзка с директорите на училища и
нуждите се обслужват максимално бързо. 4 000 лв. за едно училище непреведена сума едва ли
е проблем, за да възникне такава ситуация. Не е това проблема.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги,
Мислех първоначално да не се изказвам, защото много хора казват, че започвам да
приличам на Пенкелер и разбирам от всичко. Понеже ние казахме, че тази годи ще бъде
годината на образованието ….постарах се малко да се науча. За съжаление ние за пореден
път…за поредна област си стоиме на едно място, робуваме на клишета, чакаме…държавата,
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арменския поп. Аз се отказвам вече да чакам. Миналия път г-жа Стойкова ни обвини, че
нарушаваме закона. Аз не се съгласих, обаче с проучванията, които направихме на ИК се
оказа, че наистина има проблем с транспортирането на учениците.Веднага давам пример. Не
може автобуса да тръгне от Червен брег и да спре в Яхиново. Защо ученическия автобус
спира в Яхиново? Когато казвам нещо не си го изсмуквам от пръстите…цялата ИК го чу,
заяви го директорката на училището в Яхиново. Ученик от Крайници, родителите му го
завеждат до Червен брег и се качва във въпросния автобус. Заявиха ли го това директорите?
Аджаба аз разбирам, че това са частни, единични случаи…това е тенденция. Дали някой
умело не ни манипулира в тоя ОбС тихичко прикривайки истината. Сега вие ни хвърлихте 1
% да благодариме на градските директори ама тези директори при предния кмет са давали 4
% от резерва. Да благодариме на градските директори тогава, които са били…очевидно
сегашните са доста по-стиснати. Къде е тази ясна картинка за образованието в града? Защо
200 деца от селата учат в „Паисий“, 17 учат в“Неофит Рилски“? Не казвам, че е грешка, че е
незаконно питам защо.
Защо в една детска градина има деца над лимита в групите а в другите има
маломерни…? Защо да закриваме селски училища? Да спасиме училищата. Няма да
спасяваме училища, няма да спасяваме болници ще спасяваме ученика. Като не е наред
училището ще го закриеме. Това дете …не е неравенство черно бели учебници това са
смешки…това е популизъм, за да плюваме безобидно. Проблема са частните уроци. Мафията
с частните уроци. Това е неравенството. Как едно социално слабо дете може да получи
адекватно образование?
Чухте ли за учителката в София дето направила група във вайбър и вечер решавала
задачи с учениците. Мафията я уволнили, взели я в друго училище и целия клас напуснал и
отишъл в другото училище. 2017 г. ние говориме за селски училища без да говориме за
интерактивни дъски, таблети, електронно обучение. Преди малко говорихме за инвестиции,
тука агрономи правят инвестиции. Инвестиция е това дуалното обучение…една Австрия
знаете 80 % от обучението е дуално. Къде нашата образователна комисия говори тези неща?
Много добре ги знаят, но ни манипулират и мълчат. Аз искам да излеземе от клишето…вчера
пред журналисти аз като външен на системата човек, баща какво мога да измисля…щом се
налага ние да измисляме предложения…аз какво измислих. Почти във всяка класна стая има
камери ще получите достъп до тия камери общината в лицето на отдел образование. Имате
най-малко 3-ма служители в тоя отдел, намерете законовата форма вашите служители да имат
достъп и да наблюдават учебния процес и да кажат този учител става, този не става. Нека
кажем истината в очите, какво ми се гушите и се криеме зад закони, клишета зад общи
лозунги и фрази.
2017 г. айде моля ви се. Ще купиме автобуси и ще возиме всички деца където трябва и
както трябва. Не казвам, че това за камерите е работещо и че това е …глупостта, която сам
сътвори и измислих. Ама като никой друг не предлага нищо отнякъде трябва да се започне.
Очевидно липсва контрол.
/ обаждане от залата/
Кажете като са глупости какво да се направи…отговорете ми на простичкия въпрос
как може седмокласник да не може да пише….как може…
/ обаждане от залата/
Това е отговора да спасиме учителите, да спасиме училището, да спасиме общинската
болница…ами ние спасяваме с парите на хората…това не е растеж. Ако искате инвестиции
трябва да мечтаете, да мислите и да работите.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
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Преди да дам думата на г-жа Инкьова искам към всички колеги като информация
съвместна инициатива от лятото между г-жа Инкьова, като председател на образователната
комисия и мен, като председател на ОбС за провеждане на една голяма среща между местния
бизнес, образованието и БТ. Още тогава с директорите на училища изговорихме, че периода
юни-юли не е удачен, тъй като всички планове за учебната година са приети и утвърдени и
най-добре е периода октомври-ноември, когато има възможност за предложения за всичко
което може да помогнеме в работата на директорите. Така, че предстои една такава среща в
която както г-н Костадинов каза и за което напълно го подкрепям дуално обучение, всичко,
което е в полза на бизнеса, заедно да поканиме местния бизнес да видиме те какви проблеми
имат, какво могат да предложат стипендии, обучения за тези ученици, защото не както тука
казваме и г-н Чимев спомена италиански инвеститори и преди това г-н Константинов когато
ги доведе. Хората искат подготвени кадри. Онзи ден на председателски съвет г-н Христов
каза, че на него като му трябва в ТЕЦ“Бобов дол“ заварчици, стругари или фрезисти ги търси
под дърво и камък. Не смеят един ако се е провинил и трябва да бъде отстранен да бъде
отстранен. Така, че г-н Костадинов към вас да знаете за тази среща.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н Председател, чудесно е нещото за срещи, само че най-добронамерено ви казвам
безсмислено е. о Онзи ден на тримата директори ги питахме кажете какво искате да
направиме за вас. Кажете. Нищо не казаха.
Имате ли материална база? Имаме.
Имате ли добри учители? Най-добрите са при нас.
Имате ли пари? Имаме пари.
Какво искате да направиме? Нищо.
Е така седяхме комисия по туризма. Тука бяха експерти от целия град, туристическо
дружество, спасители. Ето тука сме мръсните политици, които не даваме парите. Е сега дайте
идеите ние ще дадеме парите. Дайте идеи. Колко идеи дадоха? Нула.
Това ще се получи от тая среща. Недейте на тия срещи. Дайте ние да си свършиме
работата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Като дублика към вас ние трябва да направим всичко възможно да си свършим
работата да ги чуеме бизнеса, директорите, всички които са свързани.Дори 1 % да помогнеме
на бизнеса, на директорите пак е от полза. Ако не организираме тази среща нищо не правиме.
Извинявам се г-жа Инкьова дълго време чакате за изказване.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми дами и господа общ. съветници.
В нашия правилник, който сме приели има и друга точка, където пише да се изказваме
по дневния ред. Тука се нарушава дневния ред и аз ще си позволя да отговоря, тъй като
трябва да внеса яснота по някои въпроси.
По отношение на автобуса, който спира в Яхиново съвсем скоро имах обаждане от
родител чието дете учи при нас 8 клас. Знаете, че вече няма 8 клас в селските училища и
тогава казах, че автобуса няма да спира в Яхиново. В момента тече процедура по попълване
на едни справки колко ученици имаме от различни населени места, защото по
постановлението, което беше обект на обсъждане и със средишните училища на предишната
сесия ще се заплащат пътни разходи като карти или билети. Ще видим министерството как
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ще процедира. На учениците, които са от 8 клас нагоре до 12 клас и учат в населените места,
където има средни училища. Автобуса няма как да спира в Яхиново, защото е пълен от
Червен брег. Тук отварям скоба и да кажа, че преди да се закрият училищата в Червен брег,
Бистрица и Джерман, което стана едновременно в „Св.Паисий Хилендарски“ се обучаваха по
1 паралелка от трите населени места. Когато се закриха училищата и тъй като ние бяхме
единственото средищно училище в Дупница, тогава започнахме да превозвоме деца и от тези
села. Родителите имаха право да изберат в кое училище ще учат техните деца. Какво са
избрали родителите е тяхна преценка . Аз благодаря на всички, които са си довели децата при
нас, но това са преценили родителите и нямаше правно основание да не го решат по този
начин, защото тогава в закона за народната просвета пише, че родителя има право да избере
училище както и в момента го пише.
По отношение на детето от Крайници незнаех, че тича до червен брег да хване
автобуса. Аз не съм записвала дете от Крайници, децата които съм записала са представили
или адресна регистрация, лична карта на родителите или удостоверение за настоящ адрес.
Само по този начин сме ги приемали. По отношение на 200-те деца, които учат в нашето
училише те не само от Червен брег, Бистрица и Джерман. Тук имаме деца от Палатово,
Баланово, Пиперево от Дяково. Това училище ще продължава да бъде средищно, защото има
и др.населени места които са по-малки но също няма училища. В момента тече реформа на
образованието. Има Наредба за качество на образованието и по нея ние започнахме да
работиме от миналата година.
Те са 19 стандарта г-н Костадинов и ние всички ги четем , работим по тях малко е
трудно за нас, защото е ново. Не знам вие как успяхте да се изучите като ние още не ксме
успели, защото това е труден и дълъг процес, но ние работим по този въпрос.
По отношение на дуалното обучение. Онзи ден бях поканена в София и то като
председател на комисията по образование и култура.Присъствах в софийска Професионална
гимназия по туризъм беше форума, който е организиран от МОН и РУО София. Това бе
първата среща в България. Имам материали в мен са. Първата среща от 5, които ще се
проведат в райони на страната. На нея присъстваха представители на управленията по
образование, директори на професионални гимназии, работодателски организации, от
комисиите към ОбС София, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград. Направи се
равносметка за държавен план прием за професионалните гимназии какво са реализирали,
колко паралелки са отпаднали вкл. Се говори и за дуалното обучение.
В кюстендилска област има единствена паралелка, която осъществява дуално
обучение. Намира се в Професионална гимназия „Джон Атанасов“ Кюстендил. Обмисля се
вариант и в „Акд. Сергей Корольов“ да въведат.изиска се сериозно отношение и връзки с
работодатели, които да приемат учениците, да им осигурят работа и да гарантират, че след
като приключат средното образование ще могат да им осигурят работни места.
Примерно в 11 клас 3 дни се обучават в училище, 2 дни са на практика в съответно
предприятие. В 12 клас 2 дни учат, 3 се обучават. Така те биха придобили съответна
специалност и когато училището се свърже с такива предприятия в Дупница ще бъдат
обявявани паралелки необходими за нашата икономика. Не приемам упреците, че ние не
работим по този въпрос.
По отношение на контрола той е регламентиран в образованието. Контрол могат да
осъществяват органи на МО и РУО. Ако при мен в училище влезе експерт, който не носи
заповед от началника аз нямам право да го допусна в училище камо ли да влезе в часове.
Така, че камери имаме, но аз не съм седнала да ги гледам, защото нямам време за това.
Служителите да влизат в часове…незнам министерството го регламентира. Ние нямаме
против, имаме и случаи когато родители са пожелавали да влизат в часове и сме ги
допускали. Няма проблем.
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Частните уроци. Тука нещата отиват в друга посока, защото може би това е въпрос на
престиж от страна на родителите да си дадат децата на частни уроци. В училищата се работи.
Ние имаме предмети факултативно часове по избор особено в 7, 12 клас където се нуждаят от
подготовка за НВО, на ДЗИ. Ако родителите са преценили, че детето …могат да дадат пари
на частен учител а и безплатно да се обучава в училище това е тяхно решение.
Ако имате въпроси. Аз мога много да говоря.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Кажете ако има 2 ученика от Червен брег един учи в „Паисий Хилендарски“, другия в
„Неофит Рилски“. Как пътуват двамата?
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Миналата година доколкото знам имаше дете, което учеше в „Неофит Рилски“. Ние с
нашия автобус миналата година първия срок возихме деца от Бистрица до „Неофит Рилски“ с
автобуса. В „Неофит Рилски“ както и в „Кирил и Методий“ и в „Климент Охридски“ се учат
деца и от Джерман и Бистрица. Те ги возят с организиран транспорт. Ако не може да се
организира за 1 дете може да му се плати пътя.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Аз предлагам дебатите по тая тема да се прекратят, като искам да кажа че нямах
намерение да провокирам такава дискусия но искам да повторя, че всички неща които всички
колеги казват очевидно показват ангажираност към нашето образование, но според мен
обсъждаме неща, които не са от нашата компетенция. Каруцата като се обърне…всеки става и
казва много са…За съжаление каруцата е обърната и последствията, които наблюдаваме в
момента са заради държавната политика водена през последните години. От въвеждането на
делегираните бюджети досега това доведе до проблеми, които ни карат ние да се караме
помежду си за 1 ученик, за двама…Истината е, че държавната политика, която направи така
че парите да са в основата на образованието и парите да следват ученика доведе до там на мен
1 учител да ми каже, че дори …аз не мога да го изгоня дори да ме псува, защото не може да го
изключиме той носи 1 200 лв. след него….това е истината. Това доведе и до много по-тежки
проблеми от демографско естество, което доведе до обезлюдяване на селата и до формирана
на училища с преобладаващо малцинствено присъствие…вие знаете двете училища в
Дупница, което пречи директно в интеграцията на тия училища. Липсата на райониране при
определяне на това кой ученик къде да ходи на училище води до там, че има училища които в
момента са 100 % малцинствено присъствие и няма как ние да обърнеме потока и дори да
въведеме районирането няма как да накараме родителя да запише детето си там. Това са
тежките проблеми, които доведоха делегираните бюджети. Какво да се направи? Както казах
в първото си изказване доколкото знам министерството работи по отпадане на ….ще чакаме,
защото не може …делегираните бюджети не са решение. Това което може да направиме е да
задържиме положението най-малко в селските училища инвестирайки в ….училищата и
учителите.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Реплики? Няма.
Аз ще взема думата.
Първо искам да благодаря на общината в лицето на г-н Чимев, каквото със своите
действия правят в сферата на образованието. Тъй като чух реплики относно забавени
плащания искам да се върна назад. 2011 г. в качеството си на народен представител
провеждайки всяка седмица приемни. Като започнем от началото на годината до месец
ноември, когато г-н Чимев стана кмет почти всяка приемна при мен имаше директори на
училищата и учители, които напомняха, че не са получавали своите заплати 2,3 и повече
месеци. Общината тънеше в мрак, така че нека не забравяме…Сега наистина всяко училище
всеки лев е ценен за директора. Напълно подкрепям въпроса, който беше отправен, но нека не
се забравя какво е било, защото сега едно леко забавяне едва ли не се превръща в световен
проблем. Относно това, което съм чул от експерти в сферата на образованието, че за 1
училище за да може да се самоиздържа, да може да функционира нормално трябват минимум
130 човека да има в него. Всички виждаме в селските училища по колко ученика има така че
тука по-скоро проблема е да призовеме и местното население това е демографски проблем а
не само на директорите и на месното население и национален проблем. Живееме в
конкурентна среда и всеки родител…всеки се стреми да даде най-добро за своето дете и
особено в сферата на образованието. Няма как да бъде упрекван ако търси най-добро за
своето дете, защото той инвестира в неговото бъдеще. Няма как да очакваме да стои детето в
училище, където родителя не харесва обучението или е друга причината.
Има ли други изказвания? Няма.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
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26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал. 2 и чл.11а, ал. 2 и чл.11а, ал. 3 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 130
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелна паралелка
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2017/2018 г. в ОУ “Христо Ботев” –
село Самораново, Община Дупница:
ІV-ти клас –9 ученици /недостиг – 7/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2017 г. да се осигурят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2017/2018 г., съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в
рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2018 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на
чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на Регионалното управление на образованието –
Кюстендил за формиране на маломерната паралелка.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 – 2020 г. /вх. № 569/15.09.2017 г./
22

Колеги да чуем становището на всички комисии.
/ обаждане от място/
ИК положително. ТСУ комисия.
/ обаждане от място/
Положително. Благодаря.
Г-жа Инкьова.
/ обаждане от място/
Положително. Благодаря.
Г-н Кирилов.
/ обаждане от място/
Положително. Благодаря.
На спортната комисия да чуем становище.
/ обаждане от място/
Положително. Благодаря колеги.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Имате думата.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
за
за
за
отсъства
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

18
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.
5 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение №
37/2017 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура, БЮ № 4/01.09.2017 г. за
подготовка и представяне на бюджетните прогнози за периода 2018-2020 г. и чл.13, ал.
6 от Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинският дълг,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 131
1. Общински съвет – Дупница приема актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза в частта за местните дейности на Община Дупница за периода 2018 г. – 2020
година.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот № 007086 по КВС на с. Блатино, ЕКАТТЕ
04354, м. „Сурлан“, общ. Дупница. /вх. № 578/19.09.2017 г./
Нека чуем становището на ТСУ комисията г-н Пилев.
/ обаждане от място/
Положително. Благодаря.
Имате думата.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов

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

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

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

24
няма
няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 132
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 124а, ал. 7 и 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 № 007086 по КВС на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Сурлан”, общ. Дупница
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 и автосервиз”.
2.Общински съвет – Дупница дава предварително съгласие:
- за прокарване трасе на линейните обекти на техническата инфраструктура – нов
кабелен електропровод през поземлени имоти с идентификатор № 007009 – полски път до
поземлен имот № 007086 по КВС на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Сурлан”, общ. Дупница,
собственост на Златка Борисова Петкова.
3.Разрешава на Златка Борисова Петкова, ЕГН: 5604273811, с постоянен адрес: гр.
Дупница, ж.к. “Елица”, бл. 43, вх. А, ет. 2, чрез пълномощник: Радка Филиппова
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Малашевска, собственник, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 175, т. І, рег.№ 1615, д.№ 143/ 11.05.2017г., вписан в Служба по вписвания с Акт № 165, т.
5, Вх.рег.№ 1455, дело № 690/ 11.05.2017г. да възложи 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 № 007086 по КВС на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Сурлан”, общ.
Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
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, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница и “ЧЕЗ Електро България” АД
преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018
година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, Община Дупница.
/вх. №
580/20.09.2017 г./
Колеги да чуем становището на ИК комисия.
Тъй като г-н Костадинов е извън залата г-н Попниколов.
/ обаждане от място/
ИК положително.
Комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Становището е положително, но искам да направя предложение за промяна в
решението, тъй като е допусната техническа грешка.
Становището на РУО е правилно, което г-жа Иванова вчера ми го показа.
Във ІІ клас – трябва да бъдат 14 ученици вместо 13;
VІ клас – 13 ученици вместо 14
Общият брой е един и същ. Техническа грешка е и предлагам промяна в решението.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Нека гласуваме постъпилото предложение.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

Приема се предложението.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
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паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 133
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни паралелки
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2017/2018 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий”, село Яхиново, Община Дупница, както следва:
ІІ клас – 14 ученици /недостиг – 2/;
ІІІ-ІV клас (слята) – 14 ученици /недостиг-2/;
V клас – 12 ученици /недостиг – 6/;
VІ клас – 13 ученици /недостиг – 5/;
VІІ клас - 17 ученици /недостиг – 1/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2017 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2017/2018 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2018 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на
чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общинско жилище на
Иван Крумов Стоянов – наемател, настанен в жилището по административен ред. /вх. №
581/20.09.2017 г./
Колеги да чуем становището на ИК комисия.
Г-н Попниколов.
/ обаждане от място/
ИК положително.
Благодаря.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Аз ще гласувам за тази докладна, както нашата група предполагам обаче трябва да се
държи сметка за тези общински жилища. Трябва да има и оборотни жилища. В жк“Бистрица“
имам такъв опит, беше гръмнал бойлер. Човека го настаниха в такова жилище. Нека се
продават, но известен брой жилища трябва да останат като оборотни. Те трябва да се празни,
за да може да се реагира на такива случаи.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Имате думата за реплики. Изказвания.Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.47, ал.1,
т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Община Дупница, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 134
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти,
които Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Самостоятелен
обект с идентификатор 68789.20.406.5.24, град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес: град Дупница, община Дупница, ж.к.“Бистрица“, бл.56, ет.6, ап.24. Самостоятелният
обект се намира в сграда 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.406,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с
площ: 47.52 кв.м. Прилежащи части: мазе № 24 от 3.62 кв.м, 2.376 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж.
2. Общински съвет Дупница приема изготвената пазарна оценка, в размер на
20 970.00 лева /двадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ и взема решение за
продажба на описания в т.1 на решението самостоятелен обект на Иван Крумов Стоянов –
наемател на общинското жилище, настанен в него по административен ред, на цена
съгласно приетата пазарна оценка.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община
Дупница и частно лице в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х, квартал 14 по регулационния
план на с- Дяково, Община Дупница, чрез продажба частта на общината.
/вх. №
582/20.09.2017 г./
Колеги да чуем становището на ИК комисия.
Г-н Костадинов.
/ обаждане от място/
ИК положително.
Благодаря. Г-н Пилев.
/ обаждане от място/
ПК по ТСУ положително.
Имате думата за изказвания. Няма такива.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев

за
за
за
против
за
за
30

7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
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
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

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

24
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3, и чл.60 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 135
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Част от общински поземлен
имот с площ 137 кв.м, представляващ 137/818 идеални части от урегулиран поземлен имот
/УПИ/ Х-39 /десети, образуван от имот тридесет и девет/, квартал 14 /четиринадесет/, които
31

се придават към парцела от път, съгласно действащия регулационен план на село Дяково,
Община Дупница, Област Кюстендил, с улична регулация, утвърдена със Заповед
№248/23.02.1988 год. издадена от председателя на ОНС и дворищна регулация, утвърдена
със Заповед №497/26.04.2000 год. издадена от кмета на Община Дупница
2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността с
Община Дупница в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-39 /десети, образуван от имот
тридесет и девет/, квартал 14 /четиринадесет/, които се придават към парцела от път,
съгласно действащия регулационен план на село Дяково, Община Дупница, Област
Кюстендил, с улична регулация, утвърдена със Заповед №248/23.02.1988 год. издадена от
председателя на ОНС и дворищна регулация, утвърдена със Заповед №497/26.04.2000 год.
издадена от кмета на Община Дупница – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4680/12.07.2017 год., чрез продажба на частта на общината, която е 137/818
ид.части, съгласно Акт за частна общинска собственост №4680/12.07.2017 год., на Спасуна
Илиева Кацарска, Любка Симеонова Илиева и Константин Симеонов Кацарски собственици на описания поземлен имот, от които е образуван урегулиран поземлен имот
/УПИ/ Х-39 /десети, образуван от имот тридесет и девет/, квартал 14 /четиринадесет/ по
регулационния план на село Дяково, срещу заплащане на цена, в размер на 1 045 лв. /хиляда
четиридесет и пет лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на
недвижими имоти.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.2
от решението пазарна оценка, в размер на 1 045 лв. /хиляда четиридесет и пет лева/
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018
година в ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, Община Дупница. /вх. № 583/20.09.2017 г./
Колеги да чуем становището на ИК комисия.
Г-н Костадинов.
/ обаждане от място/
ИК положително.
ПК по образование.
/ обаждане от място/
Благодаря г-жа Инкьова.
Преминаваме към изказвания. Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 136
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2017/2018 г. в ОУ
“Христо Ботев”, село Крайници, Община Дупница, както следва:
І клас –
11 ученици /недостиг – 5/;
ІІ клас – 12 ученици /недостиг – 4/;
ІV клас - 11 ученици /недостиг – 5/;
V клас –
14 ученици /недостиг – 4/;
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VІ клас – 14 ученици /недостиг – 4/;
VІІ клас - 15 ученици /недостиг – 3/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2017 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2017/2018 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2018 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към извънредните докладни записки. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Откриване на процедура по създаване на
Организация за управление на туристически район „Рила – Пирин“. /вх. № 591/25.09.2017
г./
Колеги да чуем становището на ИК .
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Въпреки, че я водите извънредна докладната ни беше предоставена и беше разгледана
на ИК. Оскъдна е малко информацията. Очевидно става въпрос за разпределено от
държавата…учредяване на тази организация. Разделя се България на 9 туристически района и
ние попадаме в район Рила-Пирин.
Съвпада с концепцията за развитие на Дупница, с намеренията за развитие на туризма
в Дупница. Така, че ние единодушно приветстваме, подкрепяме докладната. Ще си позволя
тука да ви кажа обаче и едно предложение на ИК. Ще го формулираме да стане т.3 а т.3 ще
стане 4.
Предлагаме центъра на този район да бъде определен гр.Дупница, ако е възможно.
Затова или да гласуваме отделна декларация така коментирахме с колегите или да запишеме
в това решение. Направил съм някакъв проект.
Общински съвет – Дупница предлага за център на организацията за управление на
туристически район Рила-Пирин да бъде определен гр.Дупница. Общински съвет – Дупница
изразява готовност да предостави необходимите помещения и ресурси за обособяването на
центъра.
Ако разбира се с това решение или с отделна декларация г-н кмета, когото
упълномощаваме с решението отиде на тази среща за учредяване да се опита да направи ако е
възможно съответните стъпки с какви аргументи. Така както са изброени общините
участващи в този проект чисто териториално Дупница се явява един наистина център. От
тези общини, които са изброени най-голямата е Благоевград, но веднага след нея според на е
Дупница. Като се има предвид, че в Благоевград има много административни структури и там
е управлението на Национален парк Рила и Национален парк Пирин защо управлението на
този район да не бъде в Дупница. Не е ли време в Дупница да имаме също такива държавни и
административни структури?
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Това е становището на ИК.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пилев.
АРХ.АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Макар и извънредна както каза г-н Костадинов тази докладна беше разгледана и от
нашата комисия.
Безспорно ние трябва да участваме в това начинание. Вероятно то ще даде перспектива
за развитието на туризма. Със тази цел той се и създава. Възниква въпроса тъй като в
решението никъде не е записано дали общината ще има някакво финансово участие и ще бъде
задължена финансова да участва, за да може да се направят разчетите за бюджета.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Колеги имате думата за изказвания.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Аз ще гласувам за тази докладна. Пренебрегвам забележките на някои колеги да казват
кой може и кой не може да се изказва. Наскоро попаднах на едно филмче, което върви…това
е похвално не само за 1 служител. Той е направил с помощта на ОА и кмета едно кратко
филмче, което върви и показва действително част от красотите на нашата община. Това е
похвално за PR на общината и кметската администрация. Има какво да се види в това филмче.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Реплики? Няма.
Изказвания? Няма.
Аз искам да направя изказване. Тук е мястото, когато преди малко колегите посочиха,
че трябва с политически диалог и заедно, така че нека приканиме…който спомена че са били
написали, че нашите депутати от Дупница работят. Тук е мястото и те направят своето лоби в
Парламента. Защото със съвместни усилия може да се пребориме за тази възможност. Ще ви
припомня един такъв случай. През 2010 г, когато Напоителни системи по документи се
водеха в Благоевград а само сградата беше тука аз успях да убедя колегите от Благоевград и
ги настроих на наша страна.Една малка тайна Кюстендил имаха други виждания , за да може
по документи Напоителни системи да са в Дупница. Когато съвместно работиме може да
постигнеме даден резултат.
Други изказвания? Няма.
Предлагам първо да гласуваме предложението на г-н Костадинов за промяна на
решението. То е:
Т.3 Общински съвет – Дупница предлага за център на организацията за
управление на туристически район Рила-Пирин да бъде определен гр.Дупница.
Общински съвет – Дупница изразява готовност да предостави необходимите помещения
и ресурси за обособяване на центъра.
Т.3 да стане т.4.
Който е “за” предложението на г-н Костадинов, моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства
за

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, чл.22 и чл. 24 от Закона за
туризма, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 137
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие за участие на Община Дупница в
Учредителния комитет за учредяване на Организация за управление на туристически район
„Рила – Пирин“.
2. Дава съгласие за участие и членство на Община Дупница в Организация за
управление на туристически район „Рила – Пирин“.
3. Общински съвет – Дупница предлага за център на организацията за управление на
туристически район Рила-Пирин да бъде определен гр.Дупница. Общински съвет – Дупница
изразява готовност да предостави необходимите помещения и ресурси за обособяване на
центъра.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, да представлява
Община Дупница в Организацията за управление на туристически район „Рила – Пирин“.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018
година в ОУ ”Христо Ботев” с. Самораново, Община Дупница. /вх. № 601/27.09.2017 г./
Не е разреждана на комисии.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се.
Имате думата по докладната записка.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ:
Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 138
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни паралелки
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2017/2018 г. в ОУ “Христо Ботев”,
село Самораново, Община Дупница, както следва:
Подготвителна група – 11 деца /недостиг -1/
І клас – 11 ученици /недостиг – 5/;
ІІ клас –12 ученици /недостиг – 4/;
ІІІ клас – 13 ученици /недостиг – 3/;
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2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2017 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2017/2018 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2018 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2018 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на
чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последна точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет Дупница, относно Даване на съгласие за
сключване на договор за доставка на електрическа енергия за нуждите на „ГУМ – Дупница“
ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 598/27.09.2017 г./
Не е разреждана на комисии.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се.
Имате думата за изказвания.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Не е разреждана на комисии.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговски дружества, чл. 21, ал.1, т. 23 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС, като
едноличен собственик на капитала на „ГУМ – Дупница“ ЕООД, прие

39

РЕШЕНИЕ
№ 139
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие на управителя на „ГУМ – Дупница“
ЕООД, гр. Дупница, да сключи Договор за доставка на електрическа енергия за нуждите на
„ГУМ – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, считано от 01.11.2017 г. с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО
БЪЛГАРИЯ“ АД, на цена и условия, съгласно Оферта за продажба на електрическа енергия
от 23.08.2017 год.
2. Общински съвет Дупница възлага на управителя на дружеството да предприеме
необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря ви за днешното участие в сесията.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 12.00 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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