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

ПРОТОКОЛ
№ 15
Днес 15.12.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ХV редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства д-р Лорета Николова.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.11 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден колеги.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.11, откривам ХV редовно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 752 / 08.12.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на Община Дупница. /вх. №
713/29.11.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
80491.76.77 по кадастралната карта /КК/, местност „Циганка“ в землището на с. Червен
брег, общ. Дупница. /вх. № 717/01.12.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в
обхват: Улица с осови точки 183-181-182-184 /имот с идентификатор 80491.501.149/ към
УПИ XV – общ., УПИ XI – 272 и УПИ XII – 273, квартал 67 по регулационния план на село
Червен брег /имоти с идентификатори 80491.501.120, 80491.501.125 и 80491.501.124 по
кадастралната карта на село Червен брег/. /вх. № 729/05.12.2017 г./
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4. 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 – 78, квартал 1 по регулационния план на с. Дяково, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 730/05.12.2017 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на
собствеността на републикански път в общински. /вх. № 731/05.12.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – за разполагане на атракционни люлки и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 732/05.12.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2018 година.
/вх. № 733/05.12.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна собственост, представляващ
първи етаж от сграда с идентификатор 04220.58.88.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Бистрица – горски дом „Самоковището“. /вх. №
734/06.12.2017 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Обявяване
на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. /вх. №
735/06.12.2017 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Спиране
експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, считано от 31.12.2017 г., находящо се в
землището на Община Дупница, гр. Дупница, м. „Злево“, имот с № 68789.27.518, с отредена
площ на депото 21.919 дка, собственост на Община Дупница, съгласно АОС № 869 от
03.12.2002 г. /за същия имот е съставен и АОС № 586 от 13.03.2001 г./. /вх. №
736/06.12.2017 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Извеждане
от експлоатация и ликвидацията на язовири – публична общинска собственост намиращи се
на територията на община Дупница. /вх. № 737/06.12.2017 г./
12. 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 000201, м. „Под
къщите“ по КВС на землище Блатино, общ. Дупница. /вх. № 739/06.12.2017 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
65245.4.357, м. „Прогоно“ по кадастралната карта на с. Самораново, одобрена със Заповед
№ 300-5-61/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 740/06.12.2017 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
68789.552.19, м. „Лъката“ по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед №
300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 741/06.12.2017 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална
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пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител. /вх. № 742/06.12.2017
г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на представител на Община Дупница за участие в комисията за изработване на областна
здравна карта. /вх. № 743/06.12.2017 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на еднолично търговско
дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“, гр. Дупница с едноличен
собственик на капитала Община Дупница. /вх. № 744/06.12.2017 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в поземлен имот
39339.504.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крайници, чрез
продажба частта на общината. /вх. № 746/07.12.2017 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Избор на
одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 749/07.12.2017 г./
20. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Вземане
на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства,
собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ
“Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 750/07.12.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 764/14.12.2017 г. от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно предложение за допълнение на Дневния
ред с докладна записка с вх. № 760/12.12.2017 г., относно Решение за придобиване на идеални
части от поземлен имот с идентификатор 68789.17.93 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница, които по действащия регулационен план са предвидени за
изграждане на улица – публична общинска собственост .
Предложение с вх. № 765/ 14.12.2017 г.за допълнение на Дневния ред с докладна
записка с вх. № 761/13.12.2017 г.от Емил Гущеров председател на Общински съвет Дупница,
относно Избор на прокурист на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД гр. Дупница.
Предложение с вх. № 770/ 14.12.2017 г.за допълнение на Дневния ред с докладна
записка с вх. № 769/14.12.2017 г.от Емил Гущеров председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на доклада на комисията определена с Решение № 161/24.11.2017г. на ОбС
за извършване на одит на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ и задължаване на управителя за
предприемане на мерки за финансова стабилизация на дружеството.
Предложение с вх. № 768/ 14.12.2017 г.за допълнение на Дневния ред с докладна
записка с вх. № 767/14.12.2017 г.от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
кандидатстване на община Дупница като бенефициент по ОПОС 2014 – 2020 г. по Процедура
BG16M10POO2-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска
от наводнения“ по Приоритетна ос 4.
Който е „да“ това да допълним дневния ред с тези 4 извънредни докладни записки,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се да допълним дневния ред.
Гласуваме целия дневен ред с допълнението.
Който е „за“ това да приемем дневния ред с всички 24 докладни записки, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване
на процедурата за финансово оздравяване на Община Дупница. /вх. № 713/29.11.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
80491.76.77 по кадастралната карта /КК/, местност „Циганка“ в землището на с. Червен
брег, общ. Дупница. /вх. № 717/01.12.2017 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в
обхват: Улица с осови точки 183-181-182-184 /имот с идентификатор 80491.501.149/ към
УПИ XV – общ., УПИ XI – 272 и УПИ XII – 273, квартал 67 по регулационния план на село
Червен брег /имоти с идентификатори 80491.501.120, 80491.501.125 и 80491.501.124 по
кадастралната карта на село Червен брег/. /вх. № 729/05.12.2017 г./
4. 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 – 78, квартал 1 по регулационния план на с. Дяково, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 730/05.12.2017 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Промяна на
собствеността на републикански път в общински. /вх. № 731/05.12.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – за разполагане на атракционни люлки и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 732/05.12.2017 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2018 година.
/вх. № 733/05.12.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна собственост, представляващ
първи етаж от сграда с идентификатор 04220.58.88.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Бистрица – горски дом „Самоковището“. /вх. №
734/06.12.2017 г./
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9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Обявяване
на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. /вх. №
735/06.12.2017 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Спиране
експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, считано от 31.12.2017 г., находящо се в
землището на Община Дупница, гр. Дупница, м. „Злево“, имот с № 68789.27.518, с отредена
площ на депото 21.919 дка, собственост на Община Дупница, съгласно АОС № 869 от
03.12.2002 г. /за същия имот е съставен и АОС № 586 от 13.03.2001 г./. /вх. №
736/06.12.2017 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Извеждане
от експлоатация и ликвидацията на язовири – публична общинска собственост намиращи се
на територията на община Дупница. /вх. № 737/06.12.2017 г./
12. 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 000201, м. „Под
къщите“ по КВС на землище Блатино, общ. Дупница. /вх. № 739/06.12.2017 г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
65245.4.357, м. „Прогоно“ по кадастралната карта на с. Самораново, одобрена със Заповед
№ 300-5-61/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 740/06.12.2017 г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
68789.552.19, м. „Лъката“ по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед №
300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 741/06.12.2017 г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална
пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител. /вх. № 742/06.12.2017
г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на представител на Община Дупница за участие в комисията за изработване на областна
здравна карта. /вх. № 743/06.12.2017 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на еднолично търговско
дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“, гр. Дупница с едноличен
собственик на капитала Община Дупница. /вх. № 744/06.12.2017 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в поземлен имот
39339.504.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крайници, чрез
продажба частта на общината. /вх. № 746/07.12.2017 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Избор на
одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 749/07.12.2017 г./
20. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Вземане
на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства,

5

собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ
“Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 750/07.12.2017 г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
придобиване на идеални части от поземлен имот с идентификатор 68789.17.93 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, които по действащия
регулационен план са предвидени за изграждане на улица – публична общинска
собственост ./ вх.№ 760/12.12.2017 г/
22. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Избор
на прокурист на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД гр. Дупница. / вх.№ 761/ 13.12.2017 г./
23.Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Приемане на доклада на комисията определена с Решение № 161/24.11.2017г. на ОбС за
извършване на одит на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ и задължаване на управителя за
предприемане на мерки за финансова стабилизация на дружеството. /вх.№ 769/ 14.12.2017
г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на община Дупница като бенефициент по ОПОС 2014 – 2020 г. по
Процедура BG16M10POO2-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и
управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4. / вх.№ 767/ 14.12.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Прекратяване на процедурата за финансово оздравяване
на Община Дупница. /вх. № 713/29.11.2017 г./
Нека да чуем становището на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Преминаваме към дебат по докладната записка.
Имате думата колеги.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Ние ще гласуваме няма проблеми.
Но все пак защо нашето предложение не беше прието за оздравяване, за безлихвен
заем от МФ. Поради каква причина? Недобре изготвена процедура и искане или има
отношение към нашата община. Ние сме се справили щом излизаме вече ще гласуваме, но
защо сме били пренебрегнати? На много други общини имам информация по-зле от нас са
подсигурили такъв безлихвен заем и ние не трябва да си мълчиме в такива моменти а да
казваме нещата такива каквито са. Ако трябва ще тропнеме по масата ще дигнеме малко
патардия, но всичко е щели да стане по-лесно ако са ни отпуснали този безлихвен заем.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Реплики. Други колеги? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 130л, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 164
1. Общински съвет – Дупница, по предложение на кмета на общината, прекратява
процедурата по финансово оздравяване на община Дупница, приета с Решение № 125/2016 г.
на ОбС – Дупница.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот с идентификатор 80491.76.77 по кадастралната карта /КК/, местност „Циганка“
в землището на с. Червен брег, общ. Дупница. /вх. № 717/01.12.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително, благодаря.
Колеги имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11, във връзка с чл. 27, ал. 3 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
№ 165
1.Одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от ЗУТ на поземлен имот с
идентификатор 80491.76.77, местност „Циганка” в землището на с.Червен брег, общ.Дупница
по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-55 / 30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската
земя и съпътстващите го нормативни документи, за обособяване на устройствена жилищна
зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като „Жм” по чл.16,
т.1 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ).
2.Разрешава на Васил Димитров Чакъров и Надка Стефанова Чакърова, собственици
съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот (констативен) № 49, том І,
рег. № 706, дело № 45 от 26.03.2013 год. (вписан в Служба по вписванията при ДРС с Акт №
92, том 4, дело № 344 / 26.03.2013 год.) и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 20, том І, рег. № 2575, дело № 194 от 13.09.2013 год. (вписан в Служба по
вписванията при ДРС с Акт № 159, том 12, дело № 1363 / 13.09.2013 год.), да възложат
изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на
поземлен имот с идентификатор 80491.76.77 по кадастралната карта, местност „Циганка” в
землището на с.Червен брег, общ.Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на
одобреното задание.
Предвид това, че края на регулацията минава по ул.„Йорданка Николова” - улица с ос.
т. 4 ÷ ос. т. 71 по регулационния план на с.Червен брег, общ.Дупница, имот с идентификатор
80491.503.253 по КК на с.Червен брег, общ.Дупница, проекта да бъде придружен от
специализирани планове-схеми на техническата инфраструктура, съгласно чл.108, ал.2 от
ЗУТ, а не от предварителен проект, с варианти на трасето ú по чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл.128, ал.6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК”АД,
“Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в Община Дупница за
процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл.124б, ал.2
от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация /ПУР/ в обхват: Улица с осови точки 183-181-182-184 /имот с
идентификатор 80491.501.149/ към УПИ XV – общ., УПИ XI – 272 и УПИ XII – 273, квартал
67 по регулационния план на село Червен брег /имоти с идентификатори 80491.501.120,
80491.501.125 и 80491.501.124 по кадастралната карта на село Червен брег/. /вх. №
729/05.12.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително, благодаря.
Колеги имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

Резултата от гласуването е:

10

“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134, ал.2, т.6 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 166
1.Общински съвет Дупница дава съгласие да бъде изменен Подробен устройствен
план /ПУП/ – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 183-181-182184 /имот с идентификатор 80491.501.149 / към УПИ XV – общ., УПИ XI - 272 и УПИ XII –
273, квартал 67 по регулационния план на село Червен брег /имоти с идентификатори
80491.501.120, 80491.501.125 и 80491.501.124 по кадастралната карта на село Червен брег/.
2.Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща 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 – 78, квартал 1 по регулационния план на с.
Дяково, Община Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 730/05.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Положително. Благодаря.
Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително, благодаря.
Колеги имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване. Явно на комисиите е имало добър дебат.
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

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

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

31
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.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
№ 167
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: “240/742
/двеста и четиридесет от седемстотин четиридесет и две/ идеални части от урегулиран
поземлен имот /УПИ/ Х - 78 /десети, образуван от имот седемдесет и осем/, квартал 1 /едно/
по регулационния план на село Дяково, с урегулирана площ на целия имот 742 кв. м
/седемстотин четиридесет и два квадратни метра/ с улична регулация, утвърдена със Заповед
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№248/23.02.1988 година издадена от председателя на ОНС и дворищна регулация, утвърдена
със Заповед №1261/16.11.2000 година, 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-78 /десети, образуван от имот
седемдесет и осем/, квартал 1 /едно/, 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 година издадена от председателя
на ОНС и дворищна регулация, утвърдена със Заповед №1261/16.11.2000 година, издадена от
кмета на Община Дупница, чрез продажба на частта на общината, която е 240/742 ид.части,
съгласно Акт за частна общинска собственост №4682/12.07.2017 год., на Николай Василев
Златков - собственик на описания поземлен имот, от които е образуван урегулиран поземлен
имот /УПИ/ Х-78 /десети, образуван от имот седемдесет и осем/, квартал 1 /едно/ по
регулационния план на село Дяково, срещу заплащане на цена, в размер на 1 895 лв. /хиляда
осемстотин деветдесет 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 1 895 лв. /хиляда осемстотин деветдесет и пет
лева/.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Промяна на собствеността на републикански път в общински.
/вх. № 731/05.12.2017 г./
Заповядайте г-н Йорданов по процедура.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ –общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Уважаеми гости.
По тази докладна от групата на ГЕРБ предлагаме на кмета на общината да я оттегли,
тъй като искаме да видиме каква ще бъде тежестта за община Дупница от преминаването от
републиканска в общинска мрежа. Какви ще бъдат стойностите за поддръжка зимно
поддържане и т.н..Искаме да се запознаеме по-подробно и може на следващата сесия или последващата да вземеме решение.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов.
Постъпи процедурно предложение от г-н Йорданов.
Нека го гласуваме.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се предложението за изтегляне на докладната записка.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Дупница, Парк „Рила“ – за
разполагане на атракционни люлки и определяне на начална наемна цена. /вх. №
732/05.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Положително. Благодаря.
Колеги, нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително, благодаря.
Колеги имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване.
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

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13,
ал. 1 и чл. 76 и чл. 95 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 168
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” – със следният имот:
- част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 15-611686/04.12.2017 г.,
представляващ терен за разполагане на преместваем обект - атракционни люлки, с площ от
80.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, парк “Рила” /граничещо с главна алея достигаща
до зона “Плувни басейни” – между кафе “Спейси парк” и зона “Плувен басейн”/, съгласно
изготвена схема, приложение към писмо № 08-09-1453(1)/29.11.2017 г., одобрена от Главния
архитект на Община Дупница, публична общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от имот с идентификатор 68789.24.2, съгласно скица № 15611686/04.12.2017 г., представляващ терен за разполагане на преместваем обект атракционни люлки, с площ от 80.00 кв.м, с местоположение: гр. Дупница, парк “Рила”
/граничещо с главна алея достигаща до зона “Плувни басейни” – между кафе “Спейси парк”
и зона “Плувен басейн”/, съгласно изготвена схема, приложение към писмо № 08-091453(1)/29.11.2017 г., одобрена от Главния архитект на Община Дупница, публична
общинска собственост по АОС № 1793/10.01.2011 г., за срок от 10 /десет/ години, при
следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект – атракционни люлки;
2.2. начална наемна цена – 250.00 /двеста и петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се
дължи ДДС.
2.3. депозит – 50.00 /петдесет/ лв., представляващ 20 % от началната наемна цена;
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2.4. за периода от месец октомври до месец април включително за всяка календарна
година да не се заплаща месечен наем.
3. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2018 година. /вх. № 733/05.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете.
Колеги.
ИК проведе съвместно заседание с комисията по образование и култура в
присъствието на представители от всички читалища в общината. Отсъстваше военното
читалище не са били уведомени. Така ми беше казано.
Срещата протече според мен много конструктивно, делово. Все повече уеднаквяваме
вижданията между читалищата и община. Аз съм умерен оптимист, виждам че самите
читалища имат желание, имат и нужди самата община също търси пътя към общи действия,
защото критиките към читалищата да намалеят и да станат такива огнища, каквито сме
казали, че трябва да бъдат на българщината.
Това, което комисията предлага е да бъде…първо решихме и приехме годишната
програма на читалищата с уговорката, че следващата година вече читалищата, които ще
представят програма трябва първо всяка точка трябва да бъде по-широко обяснена и описана.
Трябва да се постави графа за посещаемост и трябва да се постави графа за необходими
финансови средства.
По отношение на отчетите, които ще се представят до 31 март. Те трябва да бъдат
подписани отсега казвам от секретаря на читалището от председателя на читалището и от
представител на преброителната комисия.
В заключение предлагаме ако нямате други виждания отдел „Култура“ в тримесечен
срок да се запише в решението т.2 отдел „Култура“при община Дупница да направи
справка в тринадесетте читалища на територията на община Дупница относно:
- Протоколи от общи събрания,
- Списък на членове на читалището,
- Налична компютърна база,
- Наличен библиотечен фонд.
Това нещо да влезе като т.2 от името на комисията в докладната записка. Надяваме се,
видях желанието в хората от читалищата, те в колаборация с ОбС, в колаборация със селските
кметове, с директорите на училища все повече да развиваме тази дейност.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Други колеги? Няма.
Преди да гласуваме предложението на г-н Костадинов има декларация от г-н Йонко
Гергов за установяване на конфликт на интереси, тъй като знаете той стана председател на
едно читалище, така че той няма да гласува по тази докладна.
Който е „за“ предложението като т. 2 на г-н Костадинов, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна записка.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища и чл.
21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
1. Общински съвет - Дупница приема Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2018 г.
2. Отдел „Култура“ при община Дупница да направи справка в тринадесетте читалища
на територията на община Дупница относно:
- Протоколи от общи събрания,
- Списък на членове на читалището,
- Налична компютърна база,
- Наличен библиотечен фонд.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за безвъзмездно придобиване на недвижим имот –
държавна собственост, представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 04220.58.88.1 по
17

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бистрица – горски дом
„Самоковището“. /вх. № 734/06.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пилев.Положително становище.
Благодаря.Имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

31
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост и чл.4, т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008
год./, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 170
1. Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде прехвърлена на Община
Дупница безвъзмездно собствеността върху поземлен имот – държавна собственост,
представляващ: първи етаж от сграда горски дом “Самоковището” е самостоятелен
обект в сграда, ведно с ½ идеална част от общите части на сградата – публична
държавна собственост съгласно АДС № 1363 от 27.06.2013 год.
2.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата по
придобиване на собствеността.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна
общинска собственост. /вх. № 735/06.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пилев.Положително становище.
Благодаря. Имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
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

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

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 във връзка с чл. 27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3, във връзка с
чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.305, ал.2, т.1-3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 171
1. Общински съвет Дупница обявява за частна общинска собственост следния
общински поземлен имот, съгласно Акт за общинска собственост №320/09.07.1999 год.
вписан в Служба по вписвания №198, том 10, вх. р-р № 2506 от 15.06.2006 год., на парт.
1920, книга н.д.2173/2006: “Масивна двуетажна сграда с мазе – училище, със застроена площ
- 346 кв.м /триста четиридесет и шест квадратни метра/, І етаж строен 1934 год., ІІ етаж 1954 год. Външна тоалетна - 60 кв.м /шестдесет квадратни метра/, масивна на един етаж.
Бетонов басейн. Дворно място - парцел VІ /шести/, кв.4 /четвърти/, с площ 6 272 кв.м /шест
хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра/”, съгласно скица №15-558452 от 08.11.2017
год., издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър поземления имот е с
идентификатор 04220.55.33 /землище четири хиляди двеста и двадесет, поземлен имот
петдесет и пет, имот тридесет и три/ село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бистрица, одобрени със Заповед
№300-5-60/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография
и кадастър, последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в
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кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: Село Бистрица,
улица ”Кирил и Методий”, с площ: 6 276 кв.м /шест хиляди двеста седемдесет и шест
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно
ползване: За обект комплекс за образование, със стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 29 /двадесет и девет/, квартал 4 /четири/, парцел: VI /шести/, ведно със
сградите построени в него: Сграда 04220.55.33.1 /землище четири хиляди двеста и двадесет,
поземлен имот петдесет и пет, имот тридесет и три, сграда едно/, застроена площ 26 кв.м
/двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска
сграда, Сграда 04220.55.33.2 /землище четири хиляди двеста и двадесет, поземлен имот
петдесет и пет, имот тридесет и три, сграда две/, застроена площ 201 кв.м /двеста и един
квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна,
Сграда 04220.55.33.3 /землище четири хиляди двеста и двадесет, поземлен имот петдесет и
пет, имот тридесет и три, сграда три/, застроена площ 112 кв.м /сто и дванадесет квадратни
метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Сграда
04220.55.33.4 /землище четири хиляди двеста и двадесет, поземлен имот петдесет и пет, имот
тридесет и три, сграда четири/, застроена площ 342 кв.м /триста четиридесет и два квадратни
метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Сграда за образование и Сграда 04220.55.33.5
/землище четири хиляди двеста и двадесет, поземлен имот петдесет и пет, имот тридесет и
три, сграда пет/, застроена площ 114 кв.м /сто и четиринадесет квадратни метра/, брой етажи
1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда.
2. Възлага на кмета на Община Дупница да извърши всички необходими
действия и състави Акт за частна общинска собственост, за имота подробно посочен в т.1 от
настоящото решение.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Спиране експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, считано
от 31.12.2017 г., находящо се в землището на Община Дупница, гр. Дупница, м. „Злево“, имот
с № 68789.27.518, с отредена площ на депото 21.919 дка, собственост на Община Дупница,
съгласно АОС № 869 от 03.12.2002 г. /за същия имот е съставен и АОС № 586 от 13.03.2001
г./. /вх. № 736/06.12.2017 г./
Колеги нека чуем становището на всички комисии.
Нека чуем становището на икономическа комисия г-н Попниколов Положително
становище.
Благодаря.
Г-н Пилев.Положително становище.
Благодаря. Г-жа Инкьова. Положително становище.
Г-н Кирилов. Положително становище.
Колеги имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова

за
за
отсъства
за
21

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и в изпълнение на Заповед № РД-121/20.11.2017 г., издадена
от Директора на РИОСВ - Перник, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 172
1. Общински съвет Дупница дава съгласието си Община Дупница да закрие
общинското депо за неопасни отпадъци, публично общинска собственост, съгласно АОС №
869 от 03.12.2002 г. /за същия имот е съставен и АОС № 586 от 13.03.2001 г./, находящо се в
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землището на Община Дупница, гр. Дупница, м. „Злево“, имот с № 68789.27.518, с отредена
площ на депото 21.919 дка, считано от 31.12.2017 г.
2. Общински съвет Дупница възлага на Кмета на общината да възложи изработването
на работен проект „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за
неопасни отпадъци, находящо се в гр. Дупница, м. „Злево“, землището на община Дупница“,
съгласно разпоредбите на ЗОП, като средствата да бъдат за сметка на бюджета на Община
Дупница.
3. Общински съвет Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да подготви
необходимите документи за кандидатстване за изпълнение на проект „Закриване и
рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в гр.
Дупница, м. „Злево“, землището на община Дупница“, пред ПУДООС към МОСВ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Извеждане от експлоатация и ликвидацията на язовири –
публична общинска собственост намиращи се на територията на община Дупница. /вх. №
737/06.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия г-н Попниколов Положително
становище.Благодаря.
Г-н Пилев.Положително становище.
Колеги имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
23

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2, чл.8, ал.1 и чл.7,
ал.2 от ЗОС и чл.172 и чл.138, т.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към
тях, както и на контрол за техническото им състояние, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие да се предприемат действия съгласно
чл. 138 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за
техническото им състояние, за извеждане от експлоатация и ликвидацията на следните
язовири – публична общинска собственост:
Язовир /водоем/ в село Бистрица, местност „Драгочо“, имот № 24009 с площ
4877м², съгласно АОС №411 от 22.03.2000 г.
Язовир /водоем/ в село Бистрица, местност „Орешето“, имот № 016006 с площ
7925м², съгласно АОС № 418 от 23.03.2000 г.
Язовир /водоем/ в село Палатово, местност „Секулица“, имот № 000118 с площ
1963 м², съгласно АОС №428 от 18.05.2000 г.
Язовир /водоем/ в село Палатово, местност „Пладнището“, имот № 000104 с площ
2941 м², съгласно АОС №427 от 18.05.2000 г.
2. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на община Дупница да
предприеме действия, за извеждане от експлоатация и ликвидацията на язовирите по реда на
Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им
състояние. Необходимите средства да бъдат за сметка на бюджета на Община Дупница.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот 000201, м. „Под къщите“ по КВС на землище Блатино, общ. Дупница. /вх. №
739/06.12.2017 г./
Г-н Пилев становището на комисията по ТСУ. Положително становище.
Колеги имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
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
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

27
няма
25

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

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), чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 174
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот
000201, м.„Под къщите” по КВС на землище Блатино за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и
съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо
предназначение - „Автокъща, автосервиз, битови помещения, офис, гараж и паркинг”.
2.Разрешава на Асен Методиев Янков и Милена Петрова Гогова, собственици,
съгласно Нотариален акт № 14, том І, рег.№ 296, дело № 10/20.01.2014 год, вписан в Служба
по вписвания с Акт № 112, т. 1, Вх.рег.№ 156, дело № 29/20.01.2014г., да възложат
изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот 000201, м.„Под къщите” по КВС
на землище Блатино, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
3.Дава предварително съгласие за прокарване трасе на линейните обекти на
техническата инфраструктура – нов кабелен електропровод през имот № 000014 – път ІV
клас до поземлен имот № 000201 по КВС на с. Блатино, собственост на възложителите.
Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен проект за влизане и
излизане от имота, план – схема за ВИК и електрозахранване.
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, “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 от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
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план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот с идентификатор 65245.4.357, м. „Прогоно“ по кадастралната карта на с.
Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 г. на ИД на АГКК.
/вх. №
740/06.12.2017 г./
Г-н Пилев становището на комисията по ТСУ. Положително становище.
Колеги имате думата по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
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
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за

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

27
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1 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
№ 175
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор 65245.4.357, м.„Прогоно” по кадастралната карта на с.Самораново, одобрена
със Заповед № 300-5-61/05.08.2004г. на ИД на АГКК, 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 общественнообслужващо предназначение – «Автоцентър».
2.Разрешава на Красимир Иванов Влахов, собственик, съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 192, т.ІІ, рег.№ 4289, д.№ 362/04.12.2009г., вписан в
Служба по вписвания с Акт № 128, т.162, Вх.рег.№ 3989, дело № 2446/04.12.2009г.,
собственник на поземлен имот с идентификатор 65245.4.357, м.„Прогоно” по кадастралната
карта на с.Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004г. на ИД на АГКК, 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 с идентификатор 65245. 4.357,
м.„Прогоно” по кадастралната карта на с.Самораново, одобрена със Заповед № 300-561/05.08.2004г. на ИД на АГКК, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да бъде
придружен с План-схеми за «Водоснабдяване и канализация», Електроснабдяване и
транспортно-комуникационнен план.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ (“БТК”АД),
“Кабел Сат-Запад” ООД, “ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ Електро България” АД и Областно
пътно управление-Кюстендил 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 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
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поземлен имот с идентификатор 68789.552.19, м. „Лъката“ по кадастралната карта на гр.
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК.
/вх. №
741/06.12.2017 г./
Г-н Пилев становището на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Използвам случая, че ми давате думата да кажа, че това впечатление което се създава
тука на едно механично гласуване не е точно така. То е плод на едно действително сериозната
работа в комисиите. Вие чухте и г-н Костадинов каза, че е провел заседанието. Нашата
комисия също много сериозно се отнесе към всички докладни. Зад думата положително
становище се крие една сериозна работа в комисиите, затова ако остава впечатление за такова
гласуване аз мисля, че то не е правилно и трябва да отдадеме заслуженото на колегите, които
са участвали в комисиите. В никакъв случай двата пакета, които стоят пред нашите бюра не
са ни затворили устите.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Колеги имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване.
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

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

за
отсъства
за
за
за

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

28
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
№ 176
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор 68789.552.19, м.„Лъката” по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена
със Заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на ИД на АГКК, за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и
съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо
предназначение „Автокъща ”.
2.Разрешава на Стойка Йорданова Николова, собственник, съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 28, т.ІІ, рег.№ 6657, д.№ 193/24.07.2017г., вписан в
Служба по вписвания с Акт № 182, т.9, Вх.рег.№ 2581, дело № 1234/24.07.2017г., 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 с идентификатор 68789.552.19,
м.„Лъката” по кадастралната карта на гр. Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието
на одобреното задание.
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да бъде
придружен с План-схеми за «Водоснабдяване и канализация», «Електроснабдяване» и
Транспортно-комуникационен план за влизане и излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, Агенция «Пътна инфраструктура», ВИВАКОМ
“БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община
Дупница за процедиране.
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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 от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от
починал родител. /вх. № 742/06.12.2017 г./
Нека чуем становището на здравната комисия.
Положително становище. Благодаря г-н Кирилов.
Нека чуем и становището на ИК. Положително становище. Благодаря г-н Попниколов.
Колеги имате думата за изказвания.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 177
1. Общински съвет – Дупница дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет на
Република България предложение за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване на Нели Николаева Караганова, родена на 15.05.2009 год.,
с постоянен адрес Област Кюстендил, Община Дупница, гр. Дупница, ж.к. “Пейо Яворов” 2,
ет. 1, ап. 3.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Общината да окомплектова цялата
административна преписка по случая и да я изпрати по компетентност на Национален
осигурителен институт – Централно управление, Дирекция “Пенсии”, с адрес: гр. София,
бул. “Александър Стамболийски” № 62-64.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Определяне на представител на Община Дупница за участие в
комисията за изработване на областна здравна карта. /вх. № 743/06.12.2017 г./
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Колеги, нека чуем становището на комисии.
Заповядайте.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
На ИК обсъдихме най-подробно предложението на кмета на общината относно участие
на представител на представител на община Дупница за участие в комисията за изработване
на областна здравна карта Искам като експерт да ви запозная точно за какво става дума.
Знаете, че преди 2 години със заповед на министъра на здравеопазването беше
изградена т.н. национална здравна карта, която беше гласувана в парламента на Република
България, обаче след това беше обжалвана и на 3 инстанции след решение на ВАС тази карта
беше свалена. Т.е. не е в действие. Сега със заповед на министъра отново ще бъде изградена
такава национална здравна карта. Тя ще бъде съвкупност от здравните карти изградени по
области в България. Така, че има заповед на областния управител на Кюстендилска област с
която на 17 май ще бъде дебатирана тази здравна карта в Кюстендил. Ще бъдат гласувани
представители на 9-те общини на територията на област Кюстендил. На предишното
обсъждане аз бях представител на община Дупница, имаше много дебати и доста проблеми.
Тогава получихме доста добра помощ от тогавашния депутат д-р Ибришимов. Аз го поканих
тогава и той присъства заедно с кмета на общината инж. Чимев и с представители на самите
здравни заведения, тъй като това ги касае. Присъства и д-р Бонев и д-р Таушански тогава
управител на общинската болница.
Искам да кажа, че това е много важно нещо, коего касае всички здравни заведения.
Касае както частната болница, така и общинската болница, касае и болницата за
рехабилитация в Сапарева баня. На ИК г-н кмете говорихме подробно дали е найудачното…не, че имаме нещо против…но, че там трябва да се изпратят експерти запознати с
нещата. Вие ще прецените какво да направите и как смятате и кой ще защитава общо община
Дупница на това нещо. Нека всички да си кажат мнението.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Колеги, нека чуем становището на здравната комисия.
Положително становище. Благодаря г-н Кирилов.
Колеги имате възможност за изказване по докладната.
Г-н Чимев заяви желание.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Здравейте колеги.
По повод но това, което каза д-р Попниколов. Ние сме предложили вариант н-к
отдел“Здравеопазване“, ако в зала има предложение което мислите, че е по-добро с найголямо удоволствие аз бих се отказал от този вариант, т.е.това не ви ангажира. Вместо да бъде
входирана докладна с многоточие и празно място ние сме преценили, че и н-к
отдел“Здравеопазване“ на ОА би могъл да представлява общината.
Ако има друг представител пак няма никакъв проблем.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
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Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет
Уважаеми колеги.
Според мене това е изключително важна докладна. Преди 2 години тогавашния
министър предложи въвеждането на тази здравна карта. Тя е част от една псевдо война, която
се води в здравеопазването и именно по отношение преразпределението на финансовите
средства в здравеопазването. Ние сме така да се каже така да се каже облагодетелствана
община. Имаме 2 многопрофилни болници. Простичко казано 2/3 от парите за болнично
здравеопазване идват в Дупница а 1/3 в Кюстендил.
За съжаление обаче тогава пак беше същата комисия. Аз ви обръщам внимание кои
участват в нея. Областния управител, двама представители от касата, районна колегия на
лекарски съюз, 1 представител на лекарския съюз, сестрите, пациентите и по 1 представител
на всяка община. Ако ви прави впечатление интересите на Дупница ще бъдат защитени
единствено от нашия представител на община Дупница и частично от представителите на
общините в бившата дупнишка околия.
Само да ви кажа резултатите от миналата здравна карта, която съда отмени. Ще взема
за пример хирургичното отделение. При 20 и няколко легла в общинската и 20 и няколко
легла в частната болница леглата бяха намалени по 9 в общинската и 9 в частната, докато в
Кюстендил от 27 в областната болница останаха 27 легла и то при положение, че нашите
болници имат по-голям оборот от кюстендилската болница. Или ако не е много по-голям без
никакви обяснения ние бяхме изиграни. Само и само да вземат парите от Дупница и да ги
контролират. Не става въпрос само за болниците здравната карта включва и доболничната
помощ, специалистите, джипитата. Така, че от изключителна важност е ние да направим
много ясна и силна стратегия. Тук не говориме само за интересите на общинската болница, но
и на частната и за специалистите в този град.
Конкретно предлагам следното ние го обсъждахме на ИК, дебатирахме разл. имена.
Понеже компетентните лица ги знаеме беше въпроса между Матей и д-р Бонев. Понеже
предния път ние се явихме с д-р Бонев като представители на болницата аз ви предлагам
уважаваната от мен Стефи Илиева е добър специалист, но на нас ни трябват бойци, защото
това ще бъде война.
Затова предлагам представител на общината да бъде Матей Попниколов.
Повтарям това не значи, че той ще се яви сам на заседание. Това значи, че ние г-н кмете
особено ви моля вас да се свържеме със Сапарева баня с Бобов дол, с Бобошево защото
техните представители предния път на комисиите си мълчаха и гледаха в небето. Те беха
изпратили по един такъв представител и изобщо не ги интересуваше а това са общини, които
ползват нашата дупнишка здравна система. Затова ви моля да се направи среща с тия кметове
да защитят позициите на Дупница. Пак Кюстендил ще има преимущество в тази комисия но
поне да дадеме отпор и да отвоюваме повече легла за болницата и повече квоти за
доболничната помощ.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги други изказвания?
Г-н Кирилов.
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Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми дами и господа.
Само да ви кажа здравната карта е едно абсолютно налудно чиновническо безумие.
Какво имам предвид? Град Родчестър Минесота имат население 219 000. Там има болница с
3 300 лекари. Направете си сметка сигурно останалият персонал е колкото града. Ако въведе
Америка здравна карта трябва да я приключи. Това пак ще го отмени върховния съд. Това го
казвам информативно за хората да знаят че чиновническа глупост след глупост се измисля.
Когато има 1 здравна каса ще има такива неща.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Кирилов.
Колеги други изказвания?
Постъпи предложение от г-н Костадинов в решението за промяна името на нашия
кандидат.
Общински съвет - Дупница определя за представител на Община Дупница в
комисията за изготвяне на областна здравна карта – Матей Попниколов.
Колеги, който е съгласен с предложението на г-н Костадинов, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
2

Приема се.
Заповядай д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Аз съм напълно съгласен с това, което д-р Кирилов каза, само че законодателството в
България е такова и тази здравна карта касае наистина финансовото състояние на трите
болници на територията. Сега за да не стават недоразумения искам да кажа, че всеки ход на
тази комисия и за всяко заседание5 ви обещавам, че ще бъде информиран и кмета на
общината и икономическа комисия и председателски съвет, който кажете. За да не стават
недоразумения, че се взимат некакви решения. За всяко едно нещо, за всяко едно заседание
ще бъдат информирани. Ако искате няма проблем и д-р Бонев да е с мене и управителя на
болницата и зам.управителя, за да може нещата да стават прозрачни. Там проблема не е
едната срещу другата болница там проблема е Кюстендил срещу Дупница. Затова ви казвам
това.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова

за
за
за
за
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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
за
за
за
за
за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл.27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
1. Общински съвет - Дупница определя за представител на Община Дупница в
комисията за изработване на областна здравна карта – д-р Матей Николов Попниколов –
общински съветник в Общински съвет Дупница.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“, гр. Дупница
с едноличен собственик на капитала Община Дупница. /вх. № 744/06.12.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия.
Благодаря ви г-н Костадинов.
Имате възможност за изказване по докладната записка.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната.
Г-н Димитров заповядайте.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
За да не губим време предлагам комисията да бъде същата както и миналия път, с
Председател Йордан Йорданов в състав от 5 човека.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Павлов, заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ще подкрепим предложението сигурно на г-н Йорданов, но трябва да знаем на коя
дата е комисията, защото в докладната не е упомената датата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Която решите.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Сега ще се реши. Защото това е важно.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги, слушам ви за предложения за дата за провеждане на конкурса.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
БСП мисля беше Ивайло Петров, Шаламанов беше от „Народен съюз“ и Георги Райнов
беше от „Лидер“. Не Павел ………….. Е как? От общината беше Паризов. Паризов извинявам
се. От ОА беше Паризов.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Павлов заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет.
Относно датата понеже е записано в докладната 2017, но мисля че няма как да стане
тази година и за това по добре в началото на следващата. Отпуска до 15-ти доколкото разбрах
ще бъдат съветниците, на 16-ти ако е възможно, на 16 януари за да не се губи време.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Павлов, тогава има и комисия за избор на управител на МБАЛ. Може да е
следваща дата 18-ти.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Ако от юридическа гледна точка. Аз гледам юристите тука. 22 януари най-ранна дата
според юристите, а и според нас е по-добре по-рано за да се върви напред.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви колеги. Постъпи предложение за дата 22 януари 2018 г. и комисия в
състав……. Конкурса на 23-ти, да.
Повтарям. Подаване на документите до 22.01.2018 г., а конкурса ще се проведе на
23.01.2018 г. с комисия Председател - Йордан Йорданов, Секретар - Ивайло Петров и
Членове - Ивайло Шаламанов, Александър Паризов и Гергана Шопова.
Колеги, който е съгласен с така постъпилото предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на докладната записка с приетите в нея решения.
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
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
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26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
за
за

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване
на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на
търговските дружества и чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, Общински съвет –
Дупница като едноличен собственик на капитала на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.
Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 179
1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на
управлението на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр. Дупница и приема следните условия за
провеждане на конкурса:
1.1. Изисквания към кандидатите
•
Да притежават висше образование;
•
Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
•
Да има минимум пет години общ трудов стаж;
1.2. Необходими документи:
•
Заявление за участие в конкурса;
•
Диплома за завършено висше образование;
•
Документ за трудов стаж;
•
Свидетелство за съдимост;
•
Медицинско свидетелство;
Кандидатите в конкурса да представят и стратегия
„ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр. Дупница за тригодишен период.

за

развитие

на

1.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
•
Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
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•
Представяне от кандидатите на стратегия за развитието на търговското
дружество за три годишен период;
•
Събеседване с кандидатите;
1.4. Подаване на заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи
в запечатан плик, както и стратегията в отделен запечатан плик ще става в деловодството на
партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода“ №1, в срок до 17.00 ч. на
22.01.2018 г.
1.5. Конкурсът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /IV-ти
етаж/, в сградата на Община Дупница
2.
Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя
на членовете да е 5 /пет/ души.
3.
Определя състава на комисията:
Председател: Йордан Йорданов – общински съветник;
Секретар: Ивайло Петров – общински съветник;
Членове: 1. Ивайло Шаламанов – общински съветник;
2. Александър Паризов – Началник отдел „Т и С“;
3. Гергана Шопова – юрисконсулт;
4. Упълномощава Кмета на общината, при неявяване или неодобрение на кандидат за
длъжността, да проведе повторен конкурс, при одобрените в т. 1, 2 и 3 условия, на дата
определена от него.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в поземлен
имот 39339.504.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крайници, чрез
продажба частта на общината. /вх. № 746/07.12.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия.
Благодаря. Г-н Пилев. Благодаря.
Благодаря ви колеги.
Имате възможност за изказвания по докладната записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов

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

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

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

29
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.36, ал.1, т.2, чл.41,
ал.2 и чл.8, ал.9 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
№ 180
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: 17/818 ид. части
/седемнадесет от осемстотин и осемнадесет идеални части/ от поземлен имот с
идентификатор 39339.504.65 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет,
кадастрален район петстотин и четири, имот шестдесет и пет/, село Крайници, община
Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
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изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот: село Крайници, ул.”Георги Сава Раковски” №19, с площ на целия имот: 818 кв.м
/осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м /до десет метра/, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 302 /триста и две/, квартал 79 /седемдесет и
девет/, парцел ІІ /две/. Без съдържащата се в имота сграда.
2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността в
поземлен имот с идентификатор 39339.504.65 /землище тридесет и девет хиляди триста
тридесет и девет, кадастрален район петстотин и четири, имот шестдесет и пет/, село
Крайници, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на поземления имот: село Крайници, ул.”Георги Сава Раковски” №19, с площ на целия
имот: 818 кв.м /осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м /до десет
метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 302 /триста и две/, квартал 79
/седемдесет и девет/, парцел ІІ /две/. Без съдържащата се в имота сграда, чрез продажба на
частта на общината, която е 17/818 ид. части /седемнадесет от осемстотин и осемнадесет
идеални части/, съгласно Акт за частна общинска собственост №4722/13.11.2017 год., на
Иван Христов Божков – съсобственик на описания поземлен имот, срещу заплащане от
негова страна в полза на Община Дупница цена, в размер на 450 лв. /четиристотин и
петдесет лева/ без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим 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 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница.
/вх. № 749/07.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия.
Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за изказвания.
Г-н Кирилов, заповядайте.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Всяка година се правят тези одити и от тех файдата е никаква. Искам да питам
юристите какво ще стане ако не се направят тези одити. Има ли някаква санкция? Четири
бона взимат от въздуха бе. От тея поне да имаше някакъв смисъл. Да прочетем одитния
доклад…..А? А просто счетоводителите просто така от въздуха да си вземат по 4 хилки. Е
добре какво ще стане ако не се направи? Нищо.
/шум в залата/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без диалог в залата
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Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Добре. Та въпроса ми е какво ще стане ако не се спази чл. 146 от ТЗ и чл. 38 от Закона
за счетоводството?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Кирилов.
Г-н Попниколов за изказване.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Принципно ако си седиме в ганкиното кафене може и да не се направи това нещо,
защото тука си прав. Не само, че е про форма, ами и самата болница ще прати около 3 000,
3 500, 3 600 лв. зависи нали за този одитор. Само, че законодателството в България е такова,
че ако няма извършен такъв одит, няма да им заверят отчета в Сметната палата и т.е. това
дружество става нелегитимно. Сега сами го разбирате, че просто разбираме вашите доводи
ама просто такова е законодателството. Не може да направиме ние нещо което просто ние
така си го решаваме. А конкретно за твоя въпрос ти го отговорих. Просто няма как да сатне
това нещо.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Попниколов.
Г-н Кирилов, сигурно и вие докато бяхте зам. Управител го правехте този одит.
Колеги, други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т .4 от ЗС, чл. 9 и сл. от Закона за
независимия финансов одит, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т.
15 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на
търговски дружества, приета с Решение № 87/ 29.05.08 г. на Об.С – Дупница, Общински
съвет Дупница, като едноличен собственик на капитала на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница “ ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.
Дупница, прие
РЕШЕНИЕ
№ 181
1.Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница - г-жа Красимира Борисова
с цена на услугата 2970,00 лв. без вкл. ДДС.
2.Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр. Дупница - „ОДИТ ФИНАНС 2000“ ЕООД с цена на
услугата 3200,00 лв. без вкл. ДДС.
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3. Общински съвет Дупница възлага на управителите на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.
Дупница да сключат договор за независим финансов одит с избрания одитор, в съответствие с
разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
ОбС Дупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова
моторните превозни средства, собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 750/07.12.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за дебати по докладната записка с № 750.
Няма заявени изказвания така, че преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
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,
Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван
Рилски”ЕООД гр.Дупница, прие
РЕШЕНИЕ
№ 182
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със „ЗД Евроинс“ АД, на стойност
3587,00 лв.
2.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД
гр.Дупница, да бъдат сключени със ЗД „Евроинс“ АД, на стойност 903,52 лв.
3. Общински съвет Дупница възлага на управителите на дружествата да предприемат
необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги, тъй като времето малко напредна, а имаме възможност за почивка, предлагам
20 минути за почивка, за да може и аз да………..
20 минути почивка.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги нека направим проверка на кворума в залата. 30 колеги са в залата така, че
продължаваме днешното заседание.
Преминаваме към докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за придобиване на идеални части от поземлен имот с
идентификатор 68789.17.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница,
които по действащия регулационен план са предвидени за изграждане на улица – публична
общинска собственост. /вх. № 760/12.12.2017 г./
Докладната не е разгледана в комисии така, че колеги моля да гласуваме, който и „за“
допускане за разглеждане в зала.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Преминаваме към дебат по докладната.
Колеги, имате думата по докладната. Няма желаещи за изказване.
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

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

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

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

30
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.205, т.1 във връзка с чл.208 от Закона за устройство на
територията, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.4, т.2 и чл.5, т.7 от
Наредбата за реда за придобиването, управлението и разпореждане с общинско
имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год./, прие

РЕШЕНИЕ
№ 183
1. Общински съвет Дупница изменя Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 год., като допълва в раздел VІ с
т. 1 със следното съдържание: „Идеална част с площ от 38.56 / тридесет и осем цяло и
петдесет и шест стотни / квадратни метра от Поземлен имот с идентификатор 68789.17.93
по КККР на град Дупница, целият с площ от 422.00 кв.м., одобрен със Заповед № 300-5-56 /
30.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК.
2. Общински съвет Дупница взима решение за отчуждаване на идеална част с площ
от 38.56 / тридесет и осем цяло и петдесет и шест стотни / квадратни метра от Поземлен
имот с идентификатор 68789.17.93 по КККР на град Дупница, целият с площ от 422.00
кв.м., одобрен със Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004г. на Изпълнителния Директор на АГКК
от който е образуван УПИ XXXIX-1633, квартал 62 по рег. План на град Дупница, с оглед
прилагане на одобрения план за улична регулация за изграждане на улица - публична
общинска собственост с о.т. 2193-2193а-2193б-2193в, кв.62 по регулационния план на град
Дупница.
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3. Общински съвет Дупница одобрява пазарна стойност на отчуждаемата идеална
част с площ от 38.56 / тридесет и осем цяло и петдесет и шест стотни / квадратни метра от
Поземлен имот с идентификатор 68789.17.93 по КККР на град Дупница, за изграждане на
улица - публична общинска собственост с о.т. 2193-2193а-2193б-2193в, кв.62 по
регулационния план на град Дупница, в размер на сумата от 7 781 / седем хиляди
седемстотин осемдесет и един / лева, съгласно експертната оценка на инж. Асен Низамов,
изготвена през м. ноември 2017г.
4. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница
да предприеме необходимите фактически и правни действия за отчуждаване на идеална
част с площ от 38.56 / тридесет и осем цяло и петдесет и шест стотни / квадратни метра от
Поземлен имот с идентификатор 68789.17.93 по КККР на град Дупница, за изграждане на
улица - публична общинска собственост с о.т. 2193-2193а-2193б-2193в, кв.62 по
регулационния план на град Дупница, при утвърдената пазарна оценка, в размер на 7 781 /
седем хиляди седемстотин осемдесет и един / лева.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
ОбС Дупница, относно Избор на прокурист на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница.
/вх. № 761/13.12.2017 г./
Докладната не е разгледана в комисии.
Колеги моля да гласуваме, който и „за“ да бъде разгледана в зала.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Йорданов, заповядайте.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости.
От групата на ГЕРБ за прокурист предлагаме г-жа Мария Иванова. За повече ако и
позволите ще и дадеме думата да се представи.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Йорданов, благодаря за предложението.
Г-жа Иванова, заповядайте на микрофона.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА:
Добър ден първо да кажа. Казвам се Мария Иванова. Работя в сферата на
здравеопазването повече от 20 години с болници и общински и АД. Завършила съм
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икономист, здравен мениджмънт, управление на социални дейности, счетоводство и финанси.
Външен експерт съм към болниците в Хасково, в Сливен, Националната кардиологична
болница София, по настояще работя на трудов договор като административен директор в
болница „Света Ана“ София. Неомъжена с 1 дете. Ако имате въпроси…….
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова. Ще ви помоля ако имат въпроси колегите към вас ще ви
поканим отново на микрофона. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказвания по докладната записка.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Аз имам такъв въпрос. Как ще съчетава госпожата това което в момента работи с тази
длъжност? Ще и стига ли времето? Ще намери ли начин да бъде, защото ние така като
дебатирахме казахме, че всеко решение ще бъде подписвано от управителя и от прокуриста.
Тогава така се дебатираше. Дали по принцип ще има време да се справи……. Тя щом е
кандидат, сигурно има но да чуем малко по-подробно какъв ще бъде нейния дневен ред дето
се казва, нейния работен ден. Това е едно и второ. Така излезе, че аз съм бащата на тази
длъжност прокурист. Не съм предлагал такова нещо, аз направо предлагах да назначим
управител, да си мине конкурса разбира се, да съкратиме малко от нещата, но няма значение.
Аз специално ще подкрепя тази докладна, след като чуя това което попитах.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Преди да продължим дебатите, предлагам г-н Попов да внесе малко яснота, относно
отново позицията прокурист. Мисля, че го говорихме предния път, но все пак да напомним.
Това е търговско дружество и е с договор за управление. Там няма работно време г-н
Пехливански. В смисъл сутрин от 8.30 до 17.30, нали ако в тази насока е въпроса. Предния
път го дебатирахме изключително дълго този въпрос. Както управителя така и прокуриста са
с договори за управление и в тези договори за управление никъде няма работно време.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, аз две приказки искам само да кажа. Да не слагаме сега каруцата пред коня.
Ние не слагаме още един служител на трудов договор или на граждански договор към МБАЛ
“Св.Иван Рилски”. Идеята която дискутираме за пореден път каква беше. Искаме лице което с
вменени конкретни ангажименти от ОбС да гони определени показатели. И аз мисля, че тук
въпроса не стои как мисли въпросния кандидат, а какво ние искаме. Какво иска ОбС от
лицето което ще избереме, ще назначиме да изпълнява такава функция. А това е нещото което
не чувам. Нали търсим определени показатели, определени резултати. Според мен това е
важно. Вменявайки на прокуриста определени задачи за определен срок, идвайки времето за
отчитане на тези резултата имаме резултат, казваме супер решили сме проблема. И молбата
ми е ако може в тази посока да вървят нещата. Иначе какво правиме? Темата болница пак да
си я обсъждаме, което го правиме за пореден път.
Благодаря ви.

47

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Аз предлагам на въпроса на г-н Пехливански, г-жа Иванова да
отговори.
Заповядайте г-жа Иванова.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА:
Щом съм си подала кандидатурата съм разпределила времето с което ще разполагам за
болницата. Г-н кмета много добре каза, че все пак трябва да има конкретни неща, трябва и да
се запозная с информацията която на този етап е информация в самата болница, защото аз
болницата я познавам само от общодостъпните информационни материали които има в ТР и в
други публични сайтове. Като конкретизираме нещата, определиме така едно време което ще
помоля все пак и за търпение, защото нещата не се случват с магическа пръчка. Между мен и
между вас естествено ако бъда избрана, след това ще отговаряме едно по едно за времето, за
работата и за резултатите които се надявам, че ще постигнем.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова. Г-н Костадинов за изказване.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет.
Преди малко имахме среща с дамата и аз и тогава и сега ще го кажа ясно за да се
запише в протокола. Изискването на нас като комисия първо нещо. Даже ще кажа до сесията
януари г-жа Иванова следва да представи точни данни за финансовото състояние на
болницата до толкова до колкото е успяла да се запознае разбира се. Това първо. Говориме
приходи, разходи, задължения. Това е с оглед на факта, че от там идват разнопосочни цифри и
ние за това и пристъпихме към прокурист, за да може да имаме обективна и най-точна
възможна информация.
Второто нещо което поставих на г-жа Иванова макар, че там срока не може да бъде
края на януари е да се направи ясна и точна статистика за приходите и разходите по отделни
звена в болницата. Максимално, максимално точно за да стане ясно които са печелившите и
кои са губещите звена. Колкото до това което каза кмета, той е абсолютно прав. Г-жа Иванова
ще чуе изискванията на ОбС след една докладна където одитния доклад беше разгледан найподробно. Там са записани нещата които трябва да се случат в болницата така, че тя наистина
ще има репери по които да се придвижва в своята дейност.
Последно. Г-жа Иванова, вие сте прокурист не контрольор, не одитор, вие сте
прокурист което значи, че имате управленски функции и въпроса на г-н Пехливански е
резонен. Ако управителя вземе някакво кардинално решение, то в какъв етап г-жа Иванова ще
има ли възможност да го контролира, заедно ли ще подписват, по отделно ли ще се разписват.
Е този въпрос според мен трябва да бъде изчистен. Нали аз до колкото зная те може да
подписват само заедно или заедно и по отделно или сам поотделно. Т.е. те ще подписват само
заедно. Това е много важно и така ли е записано в Учредителния акт. И в тази връзка още по
става въпроса точен на Пехливански. Ако трябва да се подпишат, управителя всеки ден
подписва десетки неща, нали как ще колаболират с г-жа Иванова.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г- н Костадинов.
Г-н Кирилов, заявихте желание за изказване.
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Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа.
Мисля, че за разлика от предния път тоя път поправителния мина успешно. Предната
кандидатура предвид сивито на предния участник беше значително по-рехаво и най-вече
несъответстващо на тази позиция. Тука поне слушайки биографията на бъдещия надявам се
прокурист, говори за човек който е напълно компетентен и в час. Наистина въпросите които
ги поставя Костадинов са много, много важни. Относно фактите и данните за болницата има
пълно съдействие от страна на здравната комисия по основните неща. И да се надяваме с
бъдещия управител на ниво колаборации и мерките които надявам се да бъдат гласувани да
влязат в сила. Моля? И със сегашната ще имат известен период на съвместно управление.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г- н Кирилов.
Г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Това което каза Кирилов ще го приема независимо, че в някаква степен емоционално
при предишната кандидатура, не го крия, с човека се познаваме от преди 30 години когато
сме учили в гимназията и така да се каже го до някаква степен употребихме човека до толко
до колкото едно си ви е тежко или леко това е въпрос на субективна оценка.
Г-жо Иванова ще ви кажа моето мнение. Преди 20 години съм управлявал общината.
Последните 20 години конкретно за колегата Кирилов и за секунда не съм се откъснал от
здравеопазването. Управлявам моя частна структура, която самонадеяно казано, че е успешна.
Нещо което бих заявил от микрофона и държа да се чуе и да се знае. Най се страхувам от
съдействие от здравната комисия и от доброжелатели в кавички, които да ни напътстват. От
това лично аз се страхувам най много. И за да бъда конкретен ще ви кажа. В болницата има
тежко преплитане между публичен и частен интерес. Тежко. Това е вашата функция. За това
стигнахме до извода, че трябва да има прокурист. В болницата ежедневно, съжалявам че ще
го кажа на глас, но крайно време е. Според мене ножа е опрял до кокала. Колеги работят за
личния си интерес, а не за публичния и за това има последици и факти. Вие ще имате
съдействието на този ОбС като орган според мен, ако в кратко обозримо бъдеще покажеме
тенденция, че частния интерес си е частен и няма нищо лошо, но той излезе извън пределите
на болницата. Защото другото означава да тупкаме топката и да продължаваме в тази посока в
която днес се случват нещата.
Колеги, в духа на онова което се случва днес в държавата ще ви направя едно
процедурно предложение. Смятам че е почтено и коректно хората които днес сме поканили в
случая г-жа Иванова, а и след 1 месец на конкурса който ще проведеме за директор на
болницата, за да се стъпи на чисто ми се иска за следващата сесия аз ще ви го внеса в писмена
форма, да помислиме не е ли редно институциите които контролират в крайна сметка
дейността на всеки публичен орган, а една от тези институции е Прокуратурата, да бъде
официално сезирана и да се каже, да се направи проверка в крайна сметка днешното тежко
икономическо състояние на болницата….. Костадинов каза два милиона и половина.
Костадине, това в момента е една сума която ние така да кажа е догатка. Може да е малко
повече, може да е по малко. Госпожата ще ни каже. Не трябва ли ОбС да вземе принципно
решение и да сезира прокуратурата.
/обаждане от зала/
Може би. Защото тогава когато определени субекти ползват болницата като
ракетоносител няма как да се случат нещата. И за да не отегчавам аудиторията пред тези
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хубави празници които предстоят лично аз ще подкрепя госпожата с очакването, че тя ще
прекъсне точно тези взаимовръзки които има в болницата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Реплика.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ще взема от думите на д-р Соколов, само факт. Бех изумен, тази седмица научих, че в
нашата болница е започнал работа проф. Милан Миланов. Проф. Миланов в реанимацията е
като Чирков в кардиологията. Това е светило. Това е най-добрия реаниматор, учител и не
знам си какво. Пък никой не каза една дума, никъде не се каза, не се чу. Оказва се май че, май
че той много не идвал. Нали така ползвала му се дипломата и така нататъка. И аз като каза
Прокуратурата, ако някой контролен орган, защото и Прокурор чете нашия протокол и от
ДАНС четат нашия протокол. Аз мисля, че Недин допуска абсолютна безстопанственост, ако
това нещо е вярно, че се плащат заплати на хора, които не идват и не работят и цитирам
директно проф. Миланов. Така, че нека дежурния Прокурор който чете да направят едно
разследване идва ли този лекар, колко пари е получил, защо ги е получил и ако ги е получил
неправомерно мисля, че д-р Недин трябва да бъде подведен за безстопанственост по
наказателния Закон.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Попниколов за изказване.
Заповядайте.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Не за изказване, за 1 реплика колеги. Искам да ви кажа, че чух подхвърлянето отзад
ДАНС там и т.н. д-р Кирилов го каза. Но мога да ви кажа, че ДАНС е разследвала дейността и
то на РЗОК аз бях директор, когато именно заради едни глупости които се направиха в
болницата и ги зная много добре и д-р Бонев и д-р Кирилов. Тогава наистина ДАНС
разследва не само Районната каса, а и други институции. Така че въобще не е смешно. Това
искам само да ви кажа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Колеги, други изказвания? Няма. Така, че нека първо да гласуваме предложението на
г-н Йорданов. В т.1. ОбС Дупница избира за прокурист на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД,
гр.Дупница – Мария Иванова. Дружеството ще се представлява от управителя и прокуриста
заедно.
Който е „за“ предложението на г-н Йорданов, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението на г-н Йорданов.
Сега преминаваме към гласуване на докладната записка № 761.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. 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
въздържал се
за
отсъства
за
отсъства
за
за
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

28
няма
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.21, ал.1,
чл.22, ал.1 и чл. 137, ал.1, т.5 от ТЗ, ОбС – Дупница, като едноличен собственик на
капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница, прие
РЕШЕНИЕ
№ 184
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1.Общински съвет – Дупница избира за ПРОКУРИСТ (търговски управител) на МБАЛ
“Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница ЕИК 109501412, Мария Иванова Жайгарова, ЕГН
7508184712 Дружеството ще се представлява от управителя и прокуриста заедно.
2.Прокуристът на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница ЕИК 109501412, ще
изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от вписването му в Агенция по
вписванията-Търговски регистър.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД гр. Дупница ЕИК 109501412, в размер на 1497 /хиляда четиристотин деветдесет и
седем/ лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница на основание чл.23 от Търговския закон
да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист с всички права по
чл.21 и ал.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на прокуриста
по чл.21, ал.1 от Търговския закон.
5.Възлага на управителя да впише промените на обстоятелствата, съгласно взетите
решения на Общински съвет – Дупница, в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Приема се докладната записка така, че г-жа Иванова докато я впишат нека празнува и
след празниците да очаква тежки отговорности които пое и пред нас и задачите които има да
изпълнява. Да и пожелаем успех в тази позиция която гласувахме тъй като тя е изключително
важна за здравеопазването и за всички жители на община Дупница.
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
ОбС Дупница, относно Приемане на доклада на комисията, определена с Решение
№161/24.11.2017г. на ОбС за извършване на одит на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ и
задължаване на управителя за предприемане на мерки за финансова стабилизация на
дружеството. /вх. № 769/14.12.2017 г./
Докладната не е гледана на комисии така, че колеги моля да гласуваме, който „за“
разглеждане в зала.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Колеги, имате думата по докладната записка.
Г-н Кирилов заповядайте.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, само искам да напомня че в комисията не съм само аз, но да кажем
от всички колеги съм най-свързан със здравеопазването. За краткото време което работи
комисията, ние не сме имали време да разглеждаме абсолютно конкретики, съсредоточихме
се само върху най-важните показатели на болницата. На първо място това е процент
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използваемост на леглата като структури и на второ място всяка лечебна структура какъв
процент има от общия разход на болницата. И приблизително на тази база направихме
предложенията за подобряване на състоянието. И само искам да ви кажа, че искам нарочно
тука да го кажа да се чуе в залата. Касата заплаща върху 96 легла, болницата има 185. Там
физически може да има и 1000, но няма да се плаща на 1000, а на 96. Тогава тези проценти
като използваемост на хирургичен блок 43% ако се приложи върху 96 легла изведнъж става
87. Всъщност болницата ако се влезе в тези легла показателите стават вече прекрасни. Та в
тая връзка……. Тука пак казвам, дали са два милиона и половина, това са безумия, това с
течение на времето ще се изчисти. Та в този смисъл мерките една част от тях преповтарят
старите от предишния одит преди 2 години, а другите са нови. Започваме.
Задължава управителя и прокуриста в краткосрочен аспект в срок от 6 месеца от
приемане на същото решение за привеждане на болницата към новата реалност 96 легла. Този
срок до преместването в една сграда трябва да се ограничат да минимум безмислените
разходи. Отделението по ортопедия да стане I- во и част от хирургично. Офтопик, няма да се
затварят отделения, просто ще станат част от действи такава каквато е колкото и да не ни
харесва. Отделението по Акушерство и Гинекология да стане I- во ниво. Преструктуриране
на отделенията съобразно новия брой легла, като това остава в задълженията на новия
управленски екип с мотив максимално използваемост на всяко помещение. Мисълта ми има
вътрешни резерви, дори и в настоящата ситуация да се преразпределят отделенията.
Преместване на администрацията в Терапевтичен блок с брой- 2 % от общия персонал. Какво
имам предвид? Остава да кажеме 150 служители, 2% са 3-ма човека напълно достатъчни.
Говоря без да се брои управителя. Целта. Фонд работна заплата и осигуровки да станат до
60% от общия приход. Въвеждане на търг по ЗОП за избор за ел. енергия. Въвеждане на
прогенерична лекарствена политика. Прекратяване договорите за охрана, внедряване система
за видео наблюдение. Прекратяване на гражданските договори които дублират дейност.
Създаване на санитарно звено обслужващо цялата болница. Преминаване на кислородната
система с захранване с течен кислород и обхващане на всички структури на болницата в
информационна система. Следене на разходите и приходите в реално време. Разглеждане на
всички външни услуги с цел допълнително оптимизиране където е възможно да се намалят
разходите.
Това което го каза Костадинов е много важно. Когато се приведат в такъв вид в който
са реално отговаряйки на стандарта, тогава всички мъртви души които са водят на книга ще
изчезнат и това не е работа за прокуратура, това са административни мерки. Не е работа на
Прокуратурата да се занимава точно с административни показания.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Кирилов. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ще бъда кратък. Преди 2 години отново гледахме одитен доклад. Много от точките
съвпадат, 1 или 2 са изпълнени. Числата 330 служители бяха тогава. Помните хиляди сесии
разрешавахме на този на онзи, днес служителите са 300. Това искам внимателно да обърнете
внимание. Преди бяха 330, след 2 години са 300. Това е цялото съкращение и т.н. Само за
пример ще ви дам, че в частната болница са 270 с много по-голям бюджет.
Второ. При 10 000 пациенти преминали 2010 за тази година комисията съобщава за
6 800. Нали това и то трябва да е всяка година надолу. Миналата година са били 7 и нещо,
тази година са 6 800. Това само ви го давам на вниманието да разберете какво се случва.
Трето. По отношение на мерките. Основната и най-важна мярка е намаляването на
фонд работна заплата и ние хиляда пъти сме го казали тука от този микрофон. Само, че
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наистина за да се случи това нещо и ние наистина не сме хората които кажеме закривай, не
закривай, отваряй, неотваряй. Това се отнася и за прокуриста, това се отнася и за управителя.
Но не искам и грешни съмнения. Без закриване на губещи структури и звена няма да се мине
там и за това дайте да не успокояваме и т.н. Това е моето 100% мнение и както се оказва вече
втора година няма друго решение. Нека губещите звена бъдат ликвидирани и да останат само
печелившите, защото ви напомням, че кмета пое огромна част от санирането, че общината ще
плати 400 000 от санирането на тази болница. Сега ще излезе да се плаща кредита. Сигурно
пак общината ще го плаща. И като ме питат отвънка защо не са асфалтирани улиците казвам,
защото парите с в общинската болница. Нали това е грозно обаче това е истината.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за изказвания.
Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
И д-р Кирилов и г-н Костадинов горе долу едно и също казват, но и двамата говорите в
посока само намаляване на разходи. А в болницата предполагам, че има възможност и
повишаване на приходи. Фонд работна заплата много удачно се поправи д-р Кирилов 60% не
от разход, а от приход. Т.е. когато прихода на МБАЛ е по-висок от сегашния, въпросните 60%
ще бъдат друга цифра. Така, че колеги защо бягаме от тази посока. МБАЛ би имал
възможност според мене и много добре знаят хората от гилдията как могат да повишават
приходи. Интересно е, че никой не коментира в тази посока.
/обаждане от зала/
А не, не. Ако ти като председател на икономическа комисия отговаряш по тоя начин,
извинявай не е редно. Та, да не вкарваме винаги едно и също и да създаваме сред колегите от
общинска болница едно притеснение. Разговора винаги върви в предстоящи съкращения.
Оптимизиране е точния израз и търсене на вариант за повишаване на приход. Това е според
мен рецептата. И много се надявам г-жа Иванова за разлика от други колеги които са
излизали пред микрофон след време нещата да ги нарича в прав текст с истински имена. Има
проблем, проблема идва от това, това и това.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Костадинов за реплика.
Моля ви от микрофона.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Има начин за увеличаване на приходите. Когато избрахме д-р Миков, аз препоръчах да
пише писмо до леля Гошка. Той не го направи. Сега дано прокуристката да знае до кой да
пише. Може да пише например до Министър Москов или до който и да е. Ако имаше и наймалката възможност г-н кмете за увеличаване ……. Те увеличиха приходите между впрочем.
Те ги увеличиха приходите и ние знаеме как, но недостатъчно и не трябва да хвърляме видите
ли че има такива възможности, едва ли не че има други решения. Да, винаги има други
решения, но за съжаление не и в нашия случай.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Други реплика? Г-н Соколов.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Ще бъда много кратък. Г-н Чимев и сте прав и не сте прав, защото смятам, че от това
по конкретно казах няма на къде. За това си позволих да кажа, че е реплика. Една констатация
от това което изчетоха колегите на икономическа комисия и здравна. Ако не греша 78% за
2016, а 79 е за предходната. И използвайки репликата ще направя една констатация. В този
зала преди около 1 година беше, мисля че точно в навечерието на тези дни беше, даже малко
по-рано десетина петнадесет, дойде един човек с по едно обаждане. Нали имаше едно
обаждане по телефона и дойде един човек, до колкото си спомням. Кака се беше обадила да
стане еди кой си директор. Тоя същия юнак 3 месеца се оглежда, оглежда дето казват
колегите на лево, на десно, виде че няма далавера как той да свърти и стана и си тръгна. Като
дойде в тази зала и ни каза „Не ме интересува това което вие сте приели като постулати, като
принципи, аз ще си го правя как аз си знам“. Горе-долу се опитвам мисля коректно да го
предам това което ни каза. Г-жо Иванова, това което изчетоха колегите са някакви факти до
които ние сме се домогнали. Неистови усилия се полагат да се домогнем до тия факти.
Разчитаме на това в най-кратък срок, ще бъде некоректно да ви кажеме в 15 дневен, 30 дневен
или 45 дневен, но в най-кратък срок. И апелирам към вас да дойдете и да ги изнесете фактите
тука в залата на ОбС и да кажете това е реалното състояние на болницата. От тука нататък да
удариме една кота дъно така да се каже и да се опитаме да се отблъснеме нагоре, иначе в
противен случай ще продължиме в посоката в която сме днес.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-н Попниколов, заповядайте за изказване.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Просто целия ОбС станаха специалисти по здравеопазване. Много разбират всичките
от здравеопазване. Което е и похвално. Обаче ще ви кажа. Повтарям ви го всяка сесия.
Абсолютно е прав г-н кмета. Значи искате да изкарате нещата много прости. Всеки си го
говори от неговата камбанария. Нещата са изключително елементарни. Трябва да се увеличат
приходите и да се намалят разходите. На миналото заседание, на по-миналото ви обясних как
може да се увеличат приходите. Може г-н Костадинов. Само, че там определена група от
болницата не иска да го направи. И ви казвам за да не съм голословен. Първо, да се направи
външна аптека. Има ли възможност? Има възможност. Има ли такова дъщерно дружество на
болницата? Има такова в което като предмет на дейност пише точно да се направи външна
аптека. От една външна аптека всеки един тука е запознат от вас какви приходи може да има
лечебното заведение.
/обаждане от зала/
Еми най-минимални 20, 30 000 лв. на месец.
Второто нещо. Доболничната помощ която ние изпускаме. Вижте центровете в
Дупница какви приходи имат. Аз ги знам. Не е етично да ги разправям тука, защото съм бил
Директор на касата и съм плащал и знам много добре. Така, че от там твърдя, че болницата с
капацитета който има като специалисти може да генерира между 40 и 60 000 лв. на месец
заедно с апаратурата която има. Говориме за рентгени, скенери и т.н., ако тя работи на
доболничната помощ. Две неща от които……..
/обаждане от зала/
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А сега защо не се получава на практика може всеки да си отговори сам. Защото 10
години както г-н кмета казва, говориме си за всичко в този ОбС, но точно защо става така
никой не иска да си говори. От 10 и повече години ви обяснявам, че не е лошо да се работи
който реши да работи в частна структура да работи в частна структура, който реши да работи
в държавна структура, да работи в държавна структура, който реши да работи в общинска
структура, да работи в общинска структура. Но когато работиш в държавната структура
частно тогава вече се получават проблеми. И още един път ви го повтарям на всеко едно
заседание. Разберете, че не може едновременно да работиш в Пепси Кола и в Кока Кола
заедно. Нема как да стане. От там идват всички неблагополучие в здравното заведение. А
разбирам, че тука вече много хора станаха на специалисти и говорят нема как да стане. Има
как да стане. Има как според мене, само да се използва този потенциал в болницата може да
се генерират от 60 до 80 000 лв. месечно с тези дъщерни дружества които ги има създадени.
Само да ви кажа защото вие сте по-млади ги има създадени от 99 година. Втори в България
направихме тези дъщерни дружества за доболнична помощ и за външна аптека. Никой не ги
използва. Вчера стана въпрос с Данчо говорихме като зам. Директор на болницата. Защо бе
Данчо не го използвате този капацитет? Той вика ами никой не иска. Еми никой не иска. Еми
точно това го попитах. И той ми казва ами никой не иска. Еми. А какво искаме?
Благодаря ви за вниманието.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Г-н Крекманов, заповядайте за изказване.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Като част от одитната комисия първо искам да кажа, че действително не само, че има
възможности за повишаване на приходите, но вече са направени такива с повишаване на
второ ниво на компетентност на Психиатрия с което приходите се увеличават двойно. Това се
видя от документите.
/обаждане от зала/
Освен това има подадени още две нива за повишаване на компетентност с които се
очаква постъпление с повече приходи.
/обаждане от зала/
С повишаване на компетентност на нивото. Това се вижда в документите. Другото
което е трябва да се отбележи, че ръководството е положило не малко усилия за да макар и с
1% да свали от приходите спрямо фонд работна заплата.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви.
Колеги, нека запазим добрия тон. Предстоят хубави празници.
Други желаещи за изказвания? Няма, така че преминаваме към гласуване на
докладната записка.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл.
147, ал. 1 от Търговския закон и чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет-Дупница, като едноличен
собственик на капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 185
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад на комисията, определена с Решение
№161/24.11.2017г. на ОбС за извършване на одит на МБАЛ „Свети Иван Рилски“
/Приложение/.
2. Задължава управителя и прокуриста на дружеството в краткосрочен аспект /в
срок до 6 месеца от приемане на настоящото решение/ за привеждане на болницата към
новата реалност 96 легла. В този срок, до преместването в една сграда трябва да се
ограничат да минимум безсмислените разходи.:
o Отделението по ортопедия да стане I- во и част от ХО.
o Отделението по Акушерство и Гинекология да стане I- во ниво.
o Преструктуриране на отделенията съобразно новия брой легла, като това
остава в задълженията на новия управленски екип с мотив максимално
използваемост на всяко помещение.
o Преместване на администрацията в Терапевтичен блок с брой- 2 % от общия
персонал.
o Останалите мерки по стария доклад остават в сила.
o ФРЗ и осигуровки да станат до 60 % от общия разход.
o Провеждане на търг по ЗОП за избор на доставчик на електрическа енергия.
o Въвеждане на прогенерична лекарствена политика и договаряне на
доставните цени на лекарствата.
o Прекратяване на договорите за охрана. Внедряване на система за
видеонаблюдение.
o Прекратяване на гражданските договори, които дублират дейност.
o Създаване на санитарно звено обслужващо цялата болница.
o Преминаване на кислородната система към захранване с течен кислород.
o Обхващане на всички структури на болницата в Информационна системаследене на разходите и приходите в реално време
o Преразглеждане но всички външни услуги с цел допълнително оптимизиране,
където е възможно на разходите.
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В дългосрочен аспект усилията трябва да се насочат към преместване в сградата на
Терапевтичен блок. Общински съвет-Дупница счита, че 5 000 м2 в санирана сграда са
напълно достатъчни за 96 легла и е икономически безсмислено строителството на нов блок.
Заснемането на сградата е налице. Архитектурното преустройство трябва да се съобрази с
нормативните изисквания и чак след това може да се калкулира цената на преместването.
Необходим е нов апарат за КТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последната докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Кандидатстване на община Дупница като бенефициент по ОПОС
2014 – 2020 г. по Процедура BG16M10POO2-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за
превенция и управление на риска от наводнения“ по Приоритетна ос 4. / вх.№ 767/ 14.12.2017
г./
Докладната не е разгледана в комисии. Така, че колеги който е „за“ да бъде разгледана
в зала, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Няма. 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

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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г.” (ОПОС), Приоритетна ос 4, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция
и управление на риска от наводнения“, прие
РЕШЕНИЕ
№ 186
1.

2.

3.

Общински съвет – Дупница дава съгласие за кандидатстване на община Дупница като
Бенефициент по ОПОС 2014-2020г. по Процедура BG16М10РОО2-4.004 „Мерки за
въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по
Приоритетна ос 4 .
Общински съвет Дупница дава съгласие за подаване на проектни предложения за
следните язовири идентифицирани като потенциално опасни:
Язовир местност „Адилица”, землището на с. Бистрица с площ 9.580 дка. Поземлен имот
с идентификатор №04220.3.128.
Язовир местност „Каса падина”, землището на с. Крайници с площ 30.898 дка. Поземлен
имот с идентификатор №39339.0.34.
Общински съвет - Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното
предложение и реализиране дейностите по проекта.

***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да закрия днешната сесия искам да пожелая на всички колеги, на всички
граждани на Община Дупница Весела Коледа и щастливо посрещане на новата година. Живи
и здрави.

Заседанието бе закрито в 12.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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