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

ПРОТОКОЛ
№4
Днес 19.04.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІV редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Емил Гущеров – Председател на ОбС, Борислав Костадинов и Иван Раков.
Заседанието бе открито от зам. Председателя на Об.С – Йонко Гергов в 10.07 часа.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам ІV редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 266 / 12.04.2019 г..
ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на поземлен имот 68789.602.4 по кадастралната карта на град Дупница, с площ
444 квадратни метра. / вх.№ 231/ 03.04.2019 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в Община Дупница за 2019 г. / вх.№ 234/ 08.04.2019 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за
2020 година. / вх.№ 239/ 09.04.2019 г./
4. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 240/09.04.2019 г./
5. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /вх. № 241/09.04.2019 г./
6. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “Водоснабдяване и
канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 242/09.04.2019 г./
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7. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 243/09.04.2019 г./
8. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД –
гр. Дупница. /вх. № 244/09.04.2019 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.3.204 с.
Самораново община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№
261/ 11.04.2019 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен Клуб по тенис на маса „МАРЕК
76“, ЕИК 176586474, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Княз
Александър Батенберг“ №35 върху самостоятелни обекти – частна общинска собственост,
с идентификатори 68789.607.68.1.10 с площ 75 кв.м. и 68789.607.68.1.11 с площ 94 кв.м.,
попадащи в сграда с идентификатор 68789.607.68.1, находяща се в гр. Дупница, ул.
„Никола Лазарков“ №1, ет. 3 . / вх.№ 262/ 11.04.2019 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на построената в имота жилищна
сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ № 10. / вх.№ 263/ 11.04.2019 г./
12. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община
Дупница за 2019 г. /вх. № 259/10.04.2019 г./
13. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница.
/вх. №
247/10.04.2019 г./
14. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община Дупница. /вх. №
248/10.04.2019 г./
15. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пенчо Славейков - 1978”, гр. Дупница. /вх. №
249/10.04.2019 г./
16. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1911”, с. Червен брег, Община Дупница.
/вх. № 250/10.04.2019 г./
17. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница. /вх. №
251/10.04.2019 г./
18. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница. /вх.
№ 252/10.04.2019 г./
19. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
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бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Развитие 1910”, с. Крайници, Община Дупница. /вх. №
253/10.04.2019 г./
20. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново, Община Дупница. /вх.
№ 254/10.04.2019 г./
21. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община Дупница. /вх. №
255/10.04.2019 г./
22. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр. Дупница. /вх. №
256/10.04.2019 г./
23. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Спартак 2006”, гр. Дупница. /вх. № 257/10.04.2019 г./
24. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община Дупница. /вх. №
258/10.04.2019 г./
25. Докладна записка от Виолета Инкьова – общински съветник в Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница. /вх. № 246/10.04.2019 г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Няма внесени допълнителни докладни, както и предложения за промяна в
Дневния ред, за това подлагам на гласуване така предложения ви дневен ред.
Моля който е съгласен да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на поземлен имот 68789.602.4 по кадастралната карта на град Дупница, с
площ 444 квадратни метра. / вх.№ 231/ 03.04.2019 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Община Дупница за 2019 г. / вх.№ 234/ 08.04.2019 г./
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3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на
Община Дупница за 2020 година. / вх.№ 239/ 09.04.2019 г./
4. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на МБАЛ “Свети Иван
Рилски” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 240/09.04.2019 г./
5. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД –
гр. Дупница. /вх. № 241/09.04.2019 г./
6. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “Водоснабдяване и
канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 242/09.04.2019 г./
7. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 243/09.04.2019 г./
8. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “ДУПНИЦАТРАНС”
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 244/09.04.2019 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане
на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 65245.3.204 с.
Самораново община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№
261/ 11.04.2019 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен Клуб по тенис
на маса „МАРЕК 76“, ЕИК 176586474, със седалище и адрес на управление: гр.
Дупница, ул. „Княз Александър Батенберг“ №35 върху самостоятелни обекти – частна
общинска собственост, с идентификатори 68789.607.68.1.10 с площ 75 кв.м. и
68789.607.68.1.11 с площ 94 кв.м., попадащи в сграда с идентификатор 68789.607.68.1,
находяща се в гр. Дупница, ул. „Никола Лазарков“ №1, ет. 3 . / вх.№ 262/ 11.04.2019 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на построената в
имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ № 10. /
вх.№ 263/ 11.04.2019 г./
12. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на
Община Дупница за 2019 г. /вх. № 259/10.04.2019 г./
13. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница. /вх. №
247/10.04.2019 г./
14. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община Дупница.
/вх. № 248/10.04.2019 г./
15. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пенчо Славейков - 1978”, гр. Дупница. /вх. №
249/10.04.2019 г./
16. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
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от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1911”, с. Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 250/10.04.2019 г./
17. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница. /вх. №
251/10.04.2019 г./
18. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница.
/вх. № 252/10.04.2019 г./
19. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Развитие 1910”, с. Крайници, Община Дупница.
/вх. № 253/10.04.2019 г./
20. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново, Община
Дупница. /вх. № 254/10.04.2019 г./
21. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община Дупница.
/вх. № 255/10.04.2019 г./
22. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр. Дупница. /вх. №
256/10.04.2019 г./
23. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Спартак 2006”, гр. Дупница.
/вх. №
257/10.04.2019 г./
24. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните
от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община Дупница.
/вх. № 258/10.04.2019 г./
25. Докладна записка от Виолета Инкьова – общински съветник в Общински съвет Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница. /вх. №
246/10.04.2019 г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Първа точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот 68789.602.4 по
кадастралната карта на град Дупница, с площ 444 квадратни метра. / вх.№ 231/
03.04.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Благодаря г-н Костадинов.
ТСУ. Благодаря г-н Йорданов.
Имате думат колеги. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
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. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.76 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
№ 68
6

1.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 68789.602.4 /землище шестдесет
и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот
четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед:
няма издадена заповед за изменение в КК и КР, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
улица “Самоковско шосе” №1, с площ: 444 кв.м /четиристотин четиридесет и четири
квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 7 098 /седем хиляди деветдесет и осем/, квартал: 379 /триста седемдесет и
девет/, парцел: IV /четвърти/. Имотът не съдържа сгради., частна общинска собственост,
съгласно Акт за общинска собственост №4726/06.12.2017 год. вписан в Служба по вписвания
вх. р-р № 4878 от 13.12.2017 год., акт № 58, том 18, с пазарна оценка 54 522 лв. /петдесет и
четири хиляди петстотин двадесет и два лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена
от лицензиран оценител на недвижими имоти.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
2.2.Размер на депозита за участие в търга – 5 452. 20 лв. /пет хиляди четиристотин
петдесет и два лева и двадесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна цена.
2.4.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Втора точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Дупница за 2019 г. / вх.№ 234/ 08.04.2019 г./
Становище на комисията по образование. Заповядайте г-жо Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председателстващ.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости.
Този годишен пран е изготвен в съответствие с Наредба за приобщаващото
образование. Един документ на Министерство на образованието и науката, който се променя
нееднократно и е напълно в съответствие с този документ. Този план съдържа всичко
необходимо за обща подкрепа и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици в учебните
заведения. Много хубав и много обширен план, за което поздравявам г-н Тодор Петков, който
знам, че го е изготвил. Всички дейности които са заложени там се изпълняват от училищата и
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детските градини. Новото тази година е, че има една дейност занимания по интереси, която се
прави и е заложено да се направи между училищата и между детските градини, т.е. на
общинско ниво, което е много хубаво, за да може децата да ги активизираме да участват.
Хубавото в плана е това, че тук са заложени всички партньорства с родители, с различни
организации, включително и НПО. Освен това общата подкрепа касае абсолютно всички деца
и ученици. Не само тези които се нуждаят от подкрепа. Тези които се нуждаят от
допълнителна подкрепа за тях има отделни дейности. Аз и миналата година споделих и само
ще припомня например ученик, който има 3 поредни двойки по предмет или има слаба оценка
за срок с него задължително се провеждат допълнителни часове с учителя за да може да
навакса учебното съдържание и да придобие необходимите компетентности.
Приема нашата комисия този план с пълно мнозинство от всички присъстващи вчера на
заседанието. Така, че положително е становището.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Има ли някой друг, който желае да всече отношение по докладната.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Чимев.
Колеги.
Добре е, че има такъв годишен план. Всяка година се приема, не е за първа година и
действително е за да е успешен този план трябва всички да дават това което могат да дадат.
Община, училища, доставчици на социални услуги въпреки, че това много не го приемам,
ученици и родители. Ето например на мене вчера ми се случи в „Неофит Рилски“ една
госпожа ме попита дали мога да и препоръчам някакъв учител по български за нейното дете.
То си има леки проблеми има, но си е в редовен клас. И аз точно това и обясних, че днеска
приемаме, миналата година се е приело такова нещо………..Значи част от родителите не са
информирани. Моята не забележка но препоръка е на тези родителски срещи, а и по принцип
родителите да бъдат по-добре запознати, защото има и родители които и те са с леки такива
проблеми. Но трябва да се знаят тия права. Казва ми аз питам учителката каже другия месец,
после другия месец и така в края на краищата специално за това дете още не е направено
нищо. Може би има и други случаи. И това е разгласяването трябва да бъде по всеобхватно и
по-точно тия деца действително да получат не само да е както е добре написано но да получат
тези грижи в действителност.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Имате думата колеги.
Не виждам други желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
Моля който е „за“ така предложения проект за решение да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование и след съгласуване от РУО – Кюстендил,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 69
1. Общински съвет Дупница приема Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие за 2019 г./Приложение/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Трета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на Община Дупница за 2020 година. / вх.№ 239/ 09.04.2019 г./
Становище на комисията по здравеопазване. Благодаря г-н Георгиев.
Имате думата колеги.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Това е отново един годишен план за 2020 г. колеги. Това което си спомняте преди 3
години ви казах тука в тая зала когато откривахме заседанието първото, че с натрупване
нещата се получават. Когато не се отрича всичко………Това е потвърждение защото ние
нашата община има може би в областта най-многобройни социални дейности. Аз съм се
постарал да ги извадя набързо. Примерно около 25 мерки или дейности, които продължават
да се изпълняват за 2020. Има доста които се разширяват, нали нови услуги. Има такива
дейности които остават в същия размер, някои. Така че това взаимодействие между община
както е написано тука Обществения съвет, нямам много представа от социално подпомагане
и кои хора са там, няма значение и държавата разбира се и това предприятие за социални
дейности, тази дирекция. Така може да се решават нещата.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Други желаещи?
Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Моля който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
30
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3
от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 70
1. Общински съвет – Дупница приема Годишен план за развитие на социалните
услуги на територията на Община Дупница за 2020 година /Приложение/.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, да предостави
по електронен път Плана по т.1 на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на
МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 240/09.04.2019 г./
Становище на комисиите. Икономическа комисия. Положително. Благодаря.
Здравеопазване. Положително.
Образование. В зала. Благодаря ви.
Колеги, имате думата за изказване по докладната записка.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
По отношение на общинската болница вие знаете колко години наред, колко критики,
колко думи се изговориха включително и в този ОбС. Първо искам да кажа няколко думи
конкретно по числата за да сте на ясно и да сме на ясно и гражданите да са на ясно какво се
случва.
По отношение на приходите, които са за 2018 год. спрямо 2017 в общи линии
приходите са едни и същи, което е горе-долу тенденцията и това което сме говорили и съм
говорил много години, че фантасмагории и някакви очаквания за някакви резки повишения
на приходите, резки подчертавам не могат да се случат, въпреки тука упражненията в
риторика на един бивш тука доктор от ГЕРБ. Въпреки обещанията на разни такива
звездички, които изгаснаха много бързо, разни управителчета и т.н. Очевидно вие виждане,
че приходите са това което са вече години наред. Положителния факт, който искам много
дебело да подчертая, че за първи път от толкова години болницата очевидно стъпи в
коловоза на успеха. Очевидно, че стабилизацията в болницата мече е почти факт. Очевидно
е, че има реализирана печалба от 400 000 лв., която като казваме печалба е отишла за
покриване на стари задължения. Очевидно е, че задълженията към доставчици от 2 370 000
са под около 1 970 000, което е намаление с 400 000, което са числа изключително важни,
изключително така показва тенденцията, показват че болницата като чели вече оздравя или
най-малкото оздравява с бързи темпове. Много пъти от този микрофон казах, че не е вярно,
че болницата не може да се оправи. Напротив. Може и фактите са на лице.
Сега обаче ще ми позволите да направя един кратък анализ защо това се случи. В
отчетите които виждаме има едно много показателно число. Добре го вижте. Брой на
персонала е това число. В отчета е посочен брой на персонала 213 души. По думите на
прокуристката на комисията тя каза 235, вероятно разликата е в някакви граждански
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договори, но и 235 да са са 100 човека под 330-те, които бяха в началото на мандата на този
ОбС. Помните ли заклинанията не може да се намали персонала, защото няма да отговаряме
на пътеки? Помните ли бурните дебати? Помните ли лъжите? Сега когато казах, че те са
лъжци, сега бил ли съм прав като казах, че ни лъжат в очите? Сега наведете глави и си
признайте, че сте били лъгани и манипулирани. Ето я формулата на успеха. Рязкото
намаление на……айде не намаление, а оптимизиране на персонала, мерките които се
случиха и преди това и със закриването на губещи звена и т.н., вече дават своите плодове и
ето ги резултатите на лице. Тук ще подчертая съвсем честно, съвсем честно ще кажа, че
основна заслуга за това нещо имат и прокуристката и д-р Бонев. Защото аз не съм човек,
който ще се крие или ще използвам чужди гърбове, това е истината. В момента в който те
разбраха и усетиха нашия макар и така повърхностен натиск, който много от вас чисто
популистки действаха на моменти, но дори и това факта, че ние осъществихме натиск и
показахме някаква твърдост накара много от звената да заработят и вие го чухте и на
работната среща от прокуристката, която ви каза почнахме звено по звено да работиме, тези
подобриха, други не искаха и. т. Ето го начина. Оптимизиране на персонала, намаляване на
разходите. Като казах намаляване на разходите сигурно сте видели, че например разходите
са намалели с над 220 000 от 860……. Извинявам се нека бъда по-точен в разходите. Значи
от 858 000 за 2017 на почти 680 за 2018, което е около 180 000 намаление на разходите, което
в проценти е сигурно към 20%. Значи можело. Значи какъв е извода който ще направиме.
Загубихме години още от предния ОбС. Загубихме години да се лутаме. Очевидно този път
пак подчертавам благодарение и на Жайгарова и на Бонев пътя е намеран. Очакванията са
поне по думите на прокуристката, очакванията са, че тази година, тази година ще бъдат
изчистени въобще към доставчици задълженията. Така че сега вече трябва да се мисли за
стъпка 2. Дано този урок хубаво да си го научите, защото наесен идват местни избори и т.н.
Дано разберете, че това е работата на ОбС. Да намери точния мениджмънт, когато трябва да
застане на твърди позиции, не да се огъва, не да дава, не да помага, не да спасява, а да
намери формулата, за да може да се случи това което се случва в момента.
Сега, аз казах и на комисия казвам и тука. Поздравявам ръководството още веднъж,
категорично да го кажа. Въпреки всичко недейте мисли, че опасностите и
предизвикателствата са свършили. Напротив. Пред цялата здравна система в България
предизвикателствата са огромни. Цялата здравна система в България е в колапс и този колапс
ще застигне най-вероятно и двете дупнишки болници. Не едната и двете дупнишки болници.
Това го казвам днес, както 2012 казах, че ако не се вземат мерки болницата ще изпадне в
много тежко положение и тя изпадна. Днес казвам, ако не осмислите това което казвам и
двете дупнишки болници имат огромен риск да загинат и всички професионалисти в
областта го знаят много добре това нещо.
Какво конкретно очаква общинската болница? Сега с бавни и внимателни стъпки за
които не се съмнявам, че ръководството ще направи, вече не се съмнявам, ще се търси вече и
ремонти, ще се търси и ново оборудване и нова апаратура, каквато е безкрайно необходима,
за да дойде ден в който ние общ. съветници да можем да кажем на гражданите „Ние ви
гарантираме, че в това здравно заведение вие ще получите адекватна медицинска помощ“. А
не да спасяваме, да помагаме, да даваме, да разпределяме, да уреждаме и т.н. Това е
задължението на нашия ОбС. Не мога да не бъда развълнуван. Толкова години минаха в тази
битка, толкова думи изговорих, толкова критики отнесох, обаче факта, че намаление на
персонала със сто човека е факт, а болницата работи благодарение на мене, а болницата
работи и очевидно че не могло заради здравната каса….Да примерно заради групата на ГЕРБ
се проточиха доста нещата, но важното е че се случиха. Така че това е положението към
момента и ако на есен, ако на есен нещата продължат по същия начин и не се случат някакви
сериозни промени можеме спокойно да кажеме, че болницата е спасена.
Благодаря.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Димитров.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Просто много му е къса паметта действително на г-н Костадинов, защото той беше
първия, който искаше уволнението на прокуристката. Че тя беше виновна за всичко, а дойде
ред, че сега я похвали. Работата не я е свършил той. Работата я свършихме ние. Нашата група
доведе тая прокуристка, ние поехме ангажимент и тоя резултат е благодарение точно на
групата на ГЕРБ, не на г-н Костадинов. Той просто пречеше, но сега иска да обере овациите.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Димитров. Г-н Пехливански заповядайте.
/шум в залата/
Колеги моля ви. Имайте уважение един към друг. Не коментирайте от място. Г-н
Димитров и г-н Костадинов, моля ви.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Може би ще изненадам повече от присъстващите, но ние не сме сложили розовите
очила нашата група и специално аз. Да не съм специалист, но следя примерно какво искат
лекарите, какво искаха джипитата, какво искат медицинските сестри, какво искат
сега…….Ето стрината слушах едно предаване за педиатрията за тази болница в София, че
нямат скенери, че имат рентген 24 часа не могат да работят, че медицинските сестри от
нощната смяна остават през деня да помогнат на колегите си. Проблемите са…..Ако
мислиме, че по този начин както говори Костадин да 10, 20% ще решиме мениджмънта може
да реши, но другото. Да и общините трябва да помагат, но и държавата, министерството.
Няма как тия неща, които ги поставиха лекарите, те най-добре знаят да ги оправиме ние. Тия
проблеми които последните 2, 3 месеца ги следиме по телевизията, който иска да следи.
Така, че задълженията все пак си остават непокритите 1 800 000. Да прокуристката е
свършила прекрасна работа. Ние до колко сме пречили не знам, но аз съм казвал, че винаги
тук в ОбС сме се стремяли да помагаме. Може да сме бъркали някъде, но сега няма да казвам
дали сме подкрепяли нашата група или неподкрепяли, вие знаете много добре тази
прокуристка. Задълженията си оставят. Министъра на здравеопазването, който вече за
всичко става. Той примерно казва не ние за 3 год. ще ви направим такава педиатрична
болница. Хората казват: не ние може да издържиме месец и половина иначе това което не
може да се реши от общинските болници идва при нас, а ние нямаме тези неща които ви
изредих. Пълен погром ще стане ако държавата не си стъпи на краката. Пак казвам, че ние
знаем нашите задължения, но нещата са много, много по-дълбоки.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
За реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Понеже г-н Пехливански каза държавата да помогне. Точно обратното. Не държавата,
не общината. И сега ще дам един пример дано ме разберете. Държавата помага г-н
Пехливански, тя много помага. Например нашата общинска болница има 180 легла. Така
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наречената правителствена болница иначе болница Лозенец има 140 легла. Нашата болница
има приходи в размер на около 4 милиона и нещо от които 4 000 000 от касата, болница
Лозенец има 5 000 000 от касата. Бюджета на нашата болница с допълнителните приходи е
4 200 000 ли беше, нещо такова, бюджета на болница Лозенец е 20 000 000. Т.е. 15 000 000
някой е уредил, държавата е дала, от Министерски съвет, от не знам си какъв фонд, от
Министерство на здравето. Всеки някъде нещо си е уреждал и болница Лозенец която е помалка от общинската има бюджет в размер на 20 000 000. И за да бъде още по-добре за 7
години вашата любима държава е дала на болница Лозенец около 100 000 000 за апаратура и
за ремонти. Не, не държавата да помага и общината. Както го направиха докторите, ръка за
ръка, работа, работа и равни условия, равни за всички, пазарни правила ясни точни. Не дадох
на медицинските сестри, не спасих този и онзи. Като имаш парите сложи ги на масата и
бенефициентите, изпълнителите на медицина нека да ги усвоят, да бъдат честни и по равно и
тогава всеки ще знае какво и що. Обратното което говорите вие…….. Да аз разбирам, че вие
го казвате добронамерено, немам никакви съмнения, че искате да се намери някакъв аджаба
механизъм, някак си аджаба всички да имат, обаче то няма за никой. В един момент става
така, че всъщност няма за никой. Защо? Защото слабите, неработещите, мързеливите,
непредприемчивите, крадливите ги поставяме на равна нога с предприемчивите и с
работещите. Един работи, печели и се развива, друг го мързи, седи в момента в който
очевидно му идва края някой тръгва да го спасява и да го подкрепя, манипулирайки
общественото мнение. Така беше и в Дупница дълги години.
Сега обаче именно защото видяха, че няма на къде……..Нали видяхте нито се случи.
Нали щяха да осъдят за надлимитна дейност, нали щяха да увеличат лимита, нали щеха да
вземат субсидии целеви, нали………Кое от това се случи? Не случи се това, че под
ръководството, ръка за ръка виждайки тежките условия хората се стегнаха, направиха
оптимизация и се подобриха.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Не случайно казах, че ние не сме сложили розовите очила и за това Костадине не съм
съгласен с теб. Мениджъри, мениджерство, абе оставете тези неща, казах ви горе долу какъв
процент зависи от тези хора. Ами това което го искаха тези които ги изброих лекари, сестри,
сега педиатричната болница. Това измислица ли са от тия хора? Те го казват освен и те да са
лъжци. 80% една пътека. От къде ще ги вземете другите бе Костадине, обясни ми. От къде
другите 20%? А и заплатите на лекарите не идват от тия пътеки. Дайте сега не е окончателно
всичко пари. Ето казвате за лимитите. Не може. Лимит приемаш 30 човека, идват в
болницата и ги връщаш. Защо? Защото лимита е толкова, няма другото да ми го платят. Това
е. Не е всичко свързано с пари. Трябва реформи. Не трябва милиони на нас тука пари да се
дават.
/обаждане от зала/
Разбира се. Аз не одобрявам това министър председатели или който и да е Министърпредседател да раздава на тоя покрие на оня покрие. Не казвам такова нещо, но все пак има
проблеми които лекарите най-добре ги знаят в тия болници. И частните болници също
страдат от това. В много болници има където тия медицински сестри са по 1 на денонощна,
през нощес на смяна и са без редовни договори. Става въпрос за болници общински и частни
в държавата. Не говоря за нашата специално. Ние ги знаеме тия неща, но не трябва да
наливаме масло в огъня. Така, че не приемам тази реплика, че само зависи от
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мениджерството. Добре тогава тези общински болници всички какви са тия мениджъри бе.
Всички общински болници почти са зле и айде да не кажа пред закриване. Така че дай да
гледаме нещата комплексно, които са наши задължения да си ги изпълняваме, но не да се
надценяваме. По този начин не се надценяваме, а се подценяваме. Сами си вкарваме
автоголове.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-жо Вакъвчиева, заповядайте.
Г-ЖА АНИ ВАКЪВЧИЕВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Г-н зам. Председател.
Колеги.
Аз ще говоря по същество по отчета, тъй като нашата работа е да приемем отчет такъв
какъвто ни е предоставен. Започвам с разходите за работни заплати, фонд работна заплата е
70% от разходите. И за това е важно и поне аз установих някакво разминаване в числата.
Може би е техническа грешка. Може би аз нещо пропускам. Г-н Бонев е тука, ще отговори.
Но разходите за работна заплата и осигуровки за изтеклата година са в размер на 2 978 244
лв. при персонал 213. Това са разходите за заплати и осигуровки. Смятайки го на годишна
база поне при мен излиза 2 192 332 и стотинки. Добавих и осигуровките и пак се получава по
– мака сума от 2 650 000, някъде 200 000 от това което е посочено най-вероятно е техническа
грешка.
Другото което ми прави впечатление е че е посочена средна брутна работна заплата.
Значи ли това, че това е за целия персонал от 213, защото се сещам иначе за „едни ядът
свинско, други ядът зеле, ама общо ядеме свинско със зеле“. Какви са заплатите на лекарите,
на медицинските сестри предвид напрежението което в момента е в цялата страна. Не мога
да добия поне като общ. съветник представа за това каква е средната брутна заплата на мед.
Сестри, акушери, помощен персонал. Не става много ясно от този отчет, а мисля, че е важно.
Другото което ми направи впечатление е разбивката на самите разходи. Има спестени
пари от към разходи. Да отворя една скоба. Правим сравнение с безвремието на 2017. Там
където имаше много промени, много текучество. 50 000 са намалели разходите за
медикаменти. Моето питане е по какъв начин това се е отразило на лечението на пациентите,
защото основната дейност в болницата е да лекува. Става въпрос за лекарства. Близо мисля,
че бяха 11 000 за храна на болните. Пак задавам въпроса по какъв начин се отразява това на
болните? Нещо което също не става много ясно тука има едно съкращаване на разходи от
близо 50 000 лв. за одиторски, юридически услуги и съдебни такси. Не става ясно по тия
пера как е разбито това, защото 50 000 не е малко като намаление. И други примери разбира
се. Моята молба при следващия отчет е да се дава по-ясна информация. Да това е годишен
отчет, да той е обобщен, но тука излизат въпроси чиито отговори от самия отчет ние не
можем да получим.
И последно пак е по отчета. Цитирам отчета. Текущите пасиви в размер на 1 271 000
надвишават текущите активи в размер на 940 000 лв. Тези обстоятелства показват известна
несигурност, която може да затрудни дружеството без подкрепа на едноличния собственик и
получаване на втори транш на кредит от 500 000 лв., както и капиталова субсидия и друг вид
финансиране. Три неща не е уточнено. Това са моите забележки към самия отчет и ако може
тук присъстващия г-н Бонев да даде малко повече разяснение.
Благодаря.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Вакъвчиева.
Именно поради тази причина отчетите на всички общ. дружества бяха разпределени
на всички комисии за да може по време на заседанията на тези комисии всеки колега да
зададе въпросите си към управителите и тук в зала да дебатираме конкретни неща и
конкретни предложения. Но все пак аз ще помоля ако има още въпроси някой да ги зададе
след което да гласуваме да изслушаме представител на болницата.
Заповядайте д-р Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Първо искам да се обърна към Данчо, познавам го от години. Съмишленици сме били
в зората на демокрацията когато сме били в СДС. Свалете патоса. Според мен по някой път
той е излишен. Ще ви кажа защо. Общинската болница е фундамента на здравеопазването в
града. Дали на някой ме харесва или не това е факт. Мисля, че това е аксиома, тия които са
учили математика сериозно знаят, че аксиомата не подлежи на коментар.
Второто нещо. Всичките доктори в региона, казвам в региона, тези които работят в
Бобов дол, тези които работят в Сапарева баня, сме плод, продукт на общинската болница и
това аксиома. До тука според мене с това което като положителна тенденция.
Здравеопазването в общината, общинската болница запълва част от здравеопазването в
общината. И аз ще кажа различавам се от преждеговорившите или конкретно от един, ще
бъда много по-кратък от него. Смятам, че частното здравеопазване каквото представлявам и
аз требва да бъде продукт, организация на тези които са решили да го правят. А общинското
здравеопазване трябва да бъде контролирано но в същото това време не само контролирано
но и подпомагано от общината.
Уважаеми колеги, аз смятам приемете, че съм някакъв отшелник, че общината се
държи с общинската болница, като не със сираче, а с доведено дете. Говоря като принцип.
Защото кой от тук присъстващите…….позволете да задам така въпроса показвайки ви с
пръст, включително и колегите които стоят на катедрата…… не е запознат с начина по който
изглажда общинската болница. Ние живеем в 2019 год. Всеки от нас се стреми в къщи си, на
работното си място, начина по който изглежда да изглежда добре. И аз задавам въпроса.
Изглежда ли добре общинската болница? Мисля, че няма коментар в тая посока. Те може да
са положили някакво усилие колегите, за което икономическа комисия казахме по-скоро
добре, но това не решава проблема. И сега 2 конкретни примера ви давам от вчера и от днес.
Тази сутрин при мен дойде……и се обръщам към д-р Бонев и се обръщам към общинското
ръководство. Имаме страхотни пробойни в организацията на здравеопазването в града. Тази
сутрин дойде едно младо момче с тежко нараняване на окото, което в интервала от 4 часа
след обяд на другата сутрин до 8 часа няма как да потърси помощ на територията на
Дупница. Това да го знаят всичките хора в Дупница. Няма. Нали така Лора? Няма как.
Човека беше буквално казано пищеше от болка. Чудиме се как……..Защото аз съм
ортопед………Той търси, обикаля по сгради, тича навсякъде където може да отиде. За
съжаление една от очните докторки в момента отсъства е зад граница, другата идва от 8 часа
и в тоя интервал от време може да си представим какво става, когато имаш видимо с просто
око чуждо тяло в окото. Това е единия случай. Извън рамките на патоса в който някои са
изпаднали трябва да ви кажа, че събота и неделя……..И аз смятам, че това на д-р Бонев е
априори и задача на общинската болница. Тя е натоварена по смисъла на тежестта, която има
като история, ако щеш. Това нещо да се опитаме да го решим всички заедно.
Събота и неделя човек който има проблем с око, ухо. Знае ли общинското
ръководство, че на територията на Дупница няма решение. Няма. Просто няма. Има кадрите,
общинската болница има традицията и за това казах тука е мястото на общината да се
намели разума, да се намери формулата и да се търси вариант. Ще отворя още една скоба.
15

Знае ли аудиторията, че събота от обяд нататък до понеделник сутринта нямаме дежурен или
как да го наречем стоматолог. Ние практикуваме частна медицина и стоматология на
този…..Няма и човек тръгва да обикаля и почва да търси и да чука на врата и да се моли,
недай си боже ако го светне зъб така да кажа. За това приключвам и казвам следното нещо.
Когато нещо е хубаво е хубаво, но общинската болница е била и ще остане според моите
стандарти стожер на здравеопазването в общината. Тя обаче трябва да бъде и за това
защитавам тезата, че тя трябва да бъде не доведено дете на общината, а трябва да бъде
първородно дете на общината, първородно. Трябва да залегне в бюджета, да има отношение,
да събере определени специалисти, да ги менъжира, да ги организира, защото това може да
стане при добра воля може да стане. А що се отнася до патоса се връщам на него. Найстрашно е да изпаднеме в някаква еуфория. Това че сме намалили персонала от което е
паднал разхода е похвално, но трябва да кажа на колежката. Аз лекувам с едни препарати
наречени кортикостероиди. Има словенки вариант, който струва 2,30 флостерон, има
швейцарски вариант, който се казва дипрофос и струва 7,80. Просто колегите са изправени
до стената без право на мнение и лекуваме условно казано със словенския вариант. И двата
лекуват едно и също нещо, просто едното е мерцедес и БМВ, другото е москвич.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Соколов. Имате думата.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Значи далече сме от мисълта да изпадаме в патос, но не може да не отчетем, че е
извървяна първата решителна крачка напред. Естествено нито сме толкова тъпи да си
мислим, че нещата са решени. Предстои дълга битка със системата за да могат нещата да се
случат. Аз искам само едно уточнение да направя. Няма да стоя с наведена глава както каза
г-н Костадинов, защото винаги съм била оптимист, че нещата могат да се случат. Искам да
направя само едно уточнение по приходите. Ако си спомняте миналата година към
приходите за 2017 год. бяха добавени, не си спомням точната цифра, но около триста и
няколко хиляди от предишната година извън лимитна дейност…….. благодаря……., която
беше прибавена към приходите за 2017. За това искам да кажа ,че приходите за 2018 не са
еднакви с тези за 2017. Те са се увеличили с тези 330 000, защото те са добавени за 2017
остатък от 2016 год. Така, че имаме увеличение на приходите и намаление на разходите,
които формират тази печалба.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря. Заповядайте за реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Изглежда Симова, наистина съм имал много патос, но аз първо съм изумен от
изказването на д-р Соколов, защото много се доближава до изказването на г-н Пехливански
нали, че общината била мащеха на болницата. И знаете ли хората какво си мислят в
болницата? Че тука скрили ето тука под това нещо, чакайте да покажа, че не сме скрили
никакви пари, все едно ей тука сме ги скрили парите и не искаме да ги дадеме. Все едно
общината разполага с некакви милиони, но просто не иска да раздава. Само, че скромничко
ще ви напомня, че ние дадохме………..Първо не е вярно, че не е дала общината. Общината
даде 500 000 лв. ги даде буквално за еско договора 800 000 лв. плюс 400 или 500 000 лв. по
норвежката програма, която беше за саниране. Само за година, две общината изсипа милион
и половина в общинската болница. Така, че такива упражнения, че общината не е дала са
много лъжливи. Обаче дадохме, ние дадохме и едни 500 000, които ще връщат нашите деца.
Моята дъщеря е на 18 год., когато некога може да стане съветник, тя още ще дължиме тези
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пари и ще ги връщаме. И ако имам патос и ако съм имал патос то е само защото за първа
година общинската болница обръща тренда. Аз не падам от небето, а и не позволявам некой
който не разбира да ми се качва на главата. Аз много добре знам състоянието на общинската
болница. Мога такива черни краски да нарисувам, че тука половината ще си тръгнете от
страх и от срам. Но не е необходимо. Истината е тредна финансовия. Вакъвчиева каза, ние
гледаме цифри. Точно това е истината, че тренда е обърнат, че от загуби вече се върви към
печалби. От трупане на задължения вървиме към връщане на задължения. И г-н Димитров,
да отговоря и на вас. Вярно е, че вие предложихте, вярно е че аз критикувах Жайгарова не за
друго, а защото просто днеска не исках да го казвам, но продължаваме ние като съветници да
нямаме разбивка по отделения на приходи и на разходи. Продължаваме да нямаме. И моята
критика към всички управители и към прокуриста е, че продължава да се крие от нас тази
информация, която ще ви светне като бял ден и ще разберете какво се случва в тази болница.
Да нямаме очен лекар в града, нямаме и ушен през почивните дни, ама и в Кюстендил няма.
Ако искате примерно да гласуваме и в Кюстендил да платиме там. Там хората не заслужават
ли да имат. Ама чакайте сега. В Ямбол оня път идва жената и се оплаква, че я изнудват
акушерки и тем подобни. В цяла Ямболска област няма родилно отделение, т.е. раждания не
се правят. Разберете така не става.
И най ми хареса и с това завършвам. Най ми хареса вашето предложение за
стоматолог. Напълно съм съгласен с вас и ще внеса в най-кратък срок една докладна да
направим общинска стоматология. Колко ще струва една заплата на един обикновен
стоматолог. Пет хиляди лева, 12 месеца по 5 000 лв. 60 000 лв. са незначително перо за
нашия бюджет. Ще направим един безплатен стоматолог в тоя град. Нали сега понеже е
време за избори да се плъзна и аз така по популистката вълна. 60 000, аз така не си говоря,
60 000 струва един стоматолог и гражданите да могат, бедните, отрудени хора да могат да
ходят да се лекуват без пари при този стоматолог. Много е лесно да си популист, трудното е
да свършиш нещо, както са свършили в общинската болница.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика. Само за реплика д-р Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Знаете ли сигурно всеки има гледна точка. Ние в тая държава разбираме от 2 неща от
футбол и от управление. Всичките разбираме от футбол и от управление. Всичките до един
без изключение. Това което ни казва г-н Костадинов…….. Да ви кажа между другото
отварям една скоба. Всички ние тук сме простосмъртни с изключение на него. Защото той е
национален политик, а ние просто сме нещо много по-незначително в живота.
Ще те замоля Данчо, като приятели, не ме прекъсвай. Та това го правя само като
отклонение. Защо поисках реплика? Току що чух ми се казва, че можейки работейки с
ъглошлойф да имам чуждо тяло в окото. Нема страшно. Ще стискам зъби и ще чакам. Може
малко детенце, които правят много често отити….За аудиторията, това е възпаление на ухо.
Ще стиска. Няма значение. Може да ме боли зъб. Аз по някакви стечения на обстоятелствата
ще запаля колата и ще замина за Пловдив сина ми да ми го оправи, ама другите ще стискат.
Това ми се казва.
Аз г-н кмете предлагам следното. Това не е по силите на 1 човек. Това не е по силите
на определена група Данчо. Това е по силите на всички нас. Нека да се опитаме независимо,
че е популизъм. Аз не смятам г-н Костадинов, че здравето е популизъм.
/обаждане от зала/
Тебе специално не. Аз предлагам аудиторията, мнозинството, гражданите да помислят
могат ли да бъдат обединени усилията на зъболекарите и така както………д-р Бонев не знам
в момента титлата каква е болницата, сме давали цел живот разположение. Ти го знаеш
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много добре. На Костадинов да обясняваме какво значи разположение, сигурно е трудна
мисия за мене. Да направиме така. Да съберем очните лекари, да съберем ушните лекари, да
съберем зъболекарите. Сигурно има формула, но смятам, че това е предизвикателство за
всички нас.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
За реплика г-жо Симова. Заповядайте.
Колеги, искам само да напомня малко по малко доста се отклонихме от темата.
Разглеждаме отчета на общинската болница.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Аз предлагам да прекратим дебатите тъй като много се отклонихме от основната тема.
Докладната е за приемане на отчета на общинската болница.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Симова. Постъпило е процедурно предложение от г-жа Симова за
прекратяване на дебатите и пристъпване към гласуване.
Моля, който е „за“ да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Прекратяваме дебатите по докладната.
Във връзка с за да бъдем точни и коректни по приемане на решението обаче трябва да
допълним проекта за решение, като се добави т.2 със следния текст:
„ т. 2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на МБАЛ “Свети Иван
Рилски” ЕООД – гр. Дупница, както следва:
2.1. За резерви на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница сумата от
407 405,11 лв. за покриване на натрупана загуба. „
Сумата която отчитат като печалба да я оставим за покриване на натрупаните загуби
за предходните години. Не в резерв, а за покриване на натрупана загуба.
Моля, който е съгласен да бъде допълнен проекта за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Сега гласуваме по същество цялата докладна.
Моля, който е съгласен с така предложения проект за решение плюс гласуваната
промяна да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

26
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на 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, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2018 г. на МБАЛ
“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД – гр. Дупница, както следва:
2.1. За покриване на натрупана загуба сумата от 407 405,11 лв.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Преминаваме към точка пета от дневния ред. Докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс
за 2018 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 241/09.04.2019 г./
Становища на комисиите. Положително становище.
Заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Икономическа комисия има положително становище, обаче както и предната
предлагаме да се включи т. 2 във връзка с получено писмо от управителя в което да се
запише, че Общински съвет преразпределя печалбата на “ГУМ - Дупница”, като 77 400
лв. за неотложни ремонти и остатъка извинявам се технически от 118……Моля? Не са
40 до 118. До 118 остатъка да Община Дупница дивидент.
Има постъпило писмо от управителя на ГУМ. Не знам другите комисии дали сте го
видели, което управителя иска да извърши неотложни ремонти. Обсъдихме ги на комисия
внимателно и предлагаме на общ. съветници да гласуваме тези пари да бъдат използвани за
тези неотложни ремонти, а остатъка около 40 000, 40 805 да бъде за Община Дупница.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Колеги, имате думата за изказване по докладната.
Г-н Петров заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ – общ. съветник:
Г-н Председателстващ.
Г-н Кмет.
Колеги.
Преди около година гласувахме 20 000 лв. за ремонт на подлеза и на партера, който се
наводняваше при дъжд. Аз имам само 1 въпрос към г-жа Вуковска. Дали е осъществен този
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ремонт или на какъв етап е ако не е осъществен и дали отпуснатите 20 000 влизат в таз
годишния отчет. Това ми е въпроса към нея.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-жо Вуковска, заповядайте.
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ВУКОВСКА – Управител на „ГУМ – Дупница“ ЕООД:
Здравейте. Да тази сума влиза в сумата за неотложни ремонти, поради това, че ще
бъде разплатена в 2019 год. При започване на обследване аз когато поисках да започнем с
тези дейности помолих просто да се даде разрешение да започнем да работим. При сериозно
обследване се наложи да се прави термографско изследване при което беше установено, че
козирките на подлезите създават много голям проблем, допълнителен за течовете не само
отвън са течовете в подлеза, а и самите козирки като настояща конструкция също допринасят
за да може тези течове да влизат вътре в подлеза. Това нещо е наложително да се подмени с
нови козирки. И една част от сумата за неотложните ремонти, защото аз този проект не мога
да го затворя. Дори и да направим външния ремонт течовете от козирките ще продължат и
ефекта няма да бъде пълен. Аз предпочитам да направим цялостен ремонт, това което беше
предвидено отвън и плюс козирките за да можем да имаме едно решение което да бъде 100%
ефективно. Това е което….Така че сумата 15 600 е която ще бъде. Тази която виждате 15 600
тя е за външното и вече 39 за двете козирки. Останалата сума за заснемане на подлеза 6 000
лв. и сутерена. Ние нямаме проекти и ни се налага ако искаме да разработим площите в
подлеза ще се наложи да имаме конструктивно обследване в което да видим възможно ли е
да се обособяват помещения, които да бъдат разработени в последствие. Така че
конструктивно ще знаем до каква големина помещения ще можем да направим. За сега
имаме идея едно помещение 200 кв. и едно помещение минимум 800 кв. Заради това ни
трябва обследването. В тази сума 6 000 също, не съм го записала, но в нея влиза
проектирането на козирките, защото тези козирки са според мен са на доста видимо за града
място. Влизаме в града, кръговото, след това е ГУМ така, че мисля, че трябва да ги направим
по-красиви и да………Да, да. Не искам да кажа емблематични, но все пак трябва да бъдат
красиви. Не желая да направиме подобни на тези които са в момента.
Общо взето това са. И асансьорите. В момента асансьорите които са просто наистина
са за належащ, бърз ремонт на тях.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Вуковска. Колеги имате думата.
Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Чимев, предлагам ви тъй като всеки от нас в живота е тесен специалист в дадена
насока, ние в залата имаме привилегията и шанса да има колега който цял живот се е
занимавал с такива неща. Говоря за кмета Пилев. Предлагам ви когато решат да правят
колегите в ГУМ това нещо да бъде организирано г-н кмете, да бъде организирано
така………Нека да го подложим и на обществено по някакъв начин вие ще прецените как. За
да може да бъде общоприето и да бъде достатъчно как да кажа привлекателно и атрактивно,
а не да бъде отбиване на номер. Ако спазиме на………тука ще наруша добрия тон. Вижте
колко позитивен бех. Ако спазиме инерцията на ГЕРБ ще го направиме на тъмно, но ако го
направиме така, заради което може няма да се учудя ако стана и организатор на престъпна
група след време за тия мои приказки. Но ако искаме да го направиме така, че да върши
работа, да бъде приемливо, да бъде привлекателно и предполагам да проявите
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инициативност и да контролирате по някакъв начин този процес. За това ми беше
предложението.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Соколов. Има ли други желаещи за изказване?
Колеги, за да гласуваме предложението на икономическата комисия ще ми изчета
проекта за решение, който трябва да бъде допълнен като т.2 в проекта за решение.
„ т.2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на “ГУМ - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница за 2018 г., както следва:
2.1. За дивидент на Община Дупница сумата от 40 805,51 лв., включително данък
дивидент.
2.2. За резерви на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница сумата от 77 400 лв.,
която да бъде изразходвана за неотложни ремонти на ГУМ.“
Моля, който е съгласен да бъде допълнен проекта за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
28
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
Сега гласуваме цялата докладна по същество.
Моля, който е съгласен с така предложения проект за решение и допълнението, което
гласувахме да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница,ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2018 г. на “ГУМ Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница за 2018 г., както следва:
2.1. За дивидент на Община Дупница сумата от 40 805,51 лв., включително данък
дивидент.
2.2. За резерви на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница сумата от 77 400 лв., която
да бъде изразходвана за неотложни ремонти.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на “Водоснабдяване и канализация
- Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 242/09.04.2019 г./
Становище на комисиите.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Тъй като „В и К – Дупница“ е едно от двете големи дружества в общината и с
изключително висок обществен интерес. Само да се отбележи, че ситуацията е горе-долу
стагнираща, както и в предните години. Около 2 000 000 лв. приходи срещу 2 000 000 лв.
разходи, много минимално намаление на приходите, което управителя обоснова с
извършващите се ремонти в следствие на което спиране на вода и невъзможност да се
инкасира. 900 000 лв. задължения. Продължават да бъдат около 900 000 лв. задълженията. По
интересно според мене е обаче във връзка с тази точка е това какво следва и какво ще се
случи в Община Дупница. Във връзка с така все по набираща скорост предизборна кампания,
аз наблюдавам и в медиите и в соц. мрежи едни изключителни манипулации и един
изключително катастрофични така виждания по отношение на това какво следва за
общината. Едни огромни упреци към ОбС във връзка с Кюстендилска вода. И аз за това
използвам сега случая дебело да подчертая, много дебело да подчертая, че перспективите
пред „В и К – Дупница“ са както бяха перспективите пред общинската болница. Че там има
много какво да се свърши, че положението е супер тежко, че няма големи възможности и най
вече, че трябва само да се справи със ситуацията. Друг е въпроса, че от догодина се очаква
тук да дойде оператора Кюстендилска вода и какво ще стане тогава един бог знае. Не един
бог знае, но очевидно ще се случи това което се случва в съседните на нас общини. Но факта,
че Община Дупница и този ОбС почти единодушно се присъедини към асоциацията, доведе
то това и нека това го чуят гражданите на града. Ако сега има безброй ремонтиращи се
улици, квартали и т.н., ако има едни мисля, че около 10 000 000 лв. за година година и нещо
които така любимата на Пехливански държава отпусна на Дупница, това е защото
присъединяването към асоциацията е факт. От друга страна разбира се, че няма патоси, няма
розови очила, твърде много още има какво да се свърши. Положението колеги е много тежко.
Положението е много специфично. Не може да се определи кой е правилния ход, защото и
сега кмета в момента общината кандидатства и очаква финансиране по няколко проекта на
малките населени места, които ако не сме част от асоциацията може и да не се финансират и
няма да се финансират. От друга страна алтернативата да се увеличи цената на водата
сегашното В и К на което Илия е така привърженик и сме дебатирали. Добре обаче ние
събираме 2 000 000 при сегашната цена на водата. Да приемем, че ще увеличим цената с 50%
и от 1,30 ще стане 1,80, примерно. Това ще доведе до ръста на приходите във В и К с около
1 000 000. Ако преди говорехме за болницата за ниски заплати и т.н., положението във В и К
е буквално катастрофално. Там почти всички са на минималната заплата, напускат масово
добрите кадри, тежко е много положението. И примерно те веднага неминуемо този
1 000 000, ние ще съберем 1 000 000 за 1 година, ако увеличим цената с 50%. Кой проблем по
напред ще реши този 1 000 000? От друга страна вие виждате ежедневните аварии, дупките
по улиците, които се причиняват от тези аварии, спирането на водата. Всичко това според
мен обуславя да се търсят централни и генерални инвестиции. Моята надежда, лично моята
надежда е свързана със следващия програмен период, където дано отново водните
агломерации да бъдат приоритетни, защото очевидно понеже аз наистина така не съм като др Соколов дребен тука местен, аз съм национален политик. Четиринадесет милиарда беше
субсидията от Европейския съюз, а сега ще бъде осемнадесет милиарда евро за следващия
програмен период. Дано в тези осемнадесет милиарда да успееме……. За националния го
22

казах шеговито, дано да доставя удоволствие на доста хора в тая зала. Но понеже се
интересувам от числа за да знаете и вие, защото лошата Европа даде четиринадесет милиарда
за този програмен период, а ще даде………..
/обаждане от зала/
Кое точно е глупости? Кое точно е глупости? И вие усвоихте некой лев в ТЕЦ-а с евро
пари. Нали? Така, че. Та тя иначе е лоша разбирате ли ама когато вземете парите не е лоша.
Завършвам с това. Ни бива хората да очакват, че видиш ли сега като смениме Методи с
Аврам и изведнъж ще потече рома на изобилието или като смениме Иван с Петкан. Не това
са перспективите и трябва ясно да се знае. И дано пак казвам, защото сега ще ви кажа още
нещо което нали лесно е така да минеш само и да бърбориш празни приказки и примерно в
такъв дух „Колеги, то е много важно. Вие разбирате ли водата е безценна за нашия град.“
Истината е съвсем друга, че асоциации, които са спечелили евро финансиране няма да
получат в този период. Очевидно там ще се търси решението в следващия.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Колеги, ние в нашата група разисквахме и ще видиме как ще гласуваме. Аз специално
ще подкрепя отчета. Може би ще има хора които ще са се въздържали или против. Какво да
ви кажа сега, цифрите говорят, че предприятието е в много трудна ситуация, но аз не съм
оптимис за тия асоциации. Не знам Костадине ти щом си политик от национално ниво
предложете там във вашата партия примерно, аз в нашата визия за България когато ги
допълвахме съм предложил. Да се води борба когато една община в една област само една
община не е съгласна и отпадат тия милиони инвестиции, десетки милиони, да се оправи
това нещо, ако е възможно. Може би европейски директиви са това, но ако са национални
може да се реши бързо. Ако са европейски трябва да се бориме за това, защото това което се
даде от Министерството се даде по друга причина не за това, че сме в асоциацията. Една
община ни попречи. Те са прави за себе си сигурно, но ние сме прави за нас си. Така, че ние
губиме некъде около може би за тоя период около 100 000 000 за двете подстанции, за двете
пречиствателните станции за отпадна и за чиста вода. Така, че имам впечатление също и от
това когато се правеше, подменяше в ж.к. „Бистрица“………….
/шум в залата/
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Колеги, колеги. Г-н Костадинов, г-н Соколов, моля ви. Г-н Костадинов.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Когато се подменяше водопроводната инсталация в ж.к. „Бистрица“, подменяше я
филма до колкото знам В и К не е имало отношение, но когато станеше нещо по-голяма
авария винаги идваха тия хора и отстраняваха. За техна сметка може би. За сметка на В и К.
Поне 20 случая знам такива, когато идваха събота и неделя станало нещо, фирмата я няма,
тази фирма покриваше тези неща. Така, че трябва да сме и малко по-благосклонни към тях и
дано се променят нещата.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Не виждам други желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
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Моля, който е съгласен с така предложения проект за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 73
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2018 г. на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Точка седем от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на
Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на
“Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 243/09.04.2019 г./
Становища на комисиите. Положително.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Становището на икономическата комисия е положително. Знаете ри храненето на
децата е много важно. Това е много важно за една община. Ние трябва като граждани, като
политици, ние требе нали……арх. Пилев нали………г-н кмете нали вие сте съгласен, че то е
много важно нали и то по някога трябва да се помага, да се намери някаква формула и аз
предлагам да намерим някаква формула нали……….
/шум в залата/
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Моля за тишина в залата. Не се обаждайте от място.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Иначе комисията предлага да се допълни т. 2 където Общински съвет преразпределя
печалбата, в скоби казано от мен грандиозната печалба от 767,42 лв. За дивидент на
дружеството.
Сега малко по-сериозно. Беха години 2011, 2012, когато тука предишния ОбС гордо
гласуваше отчета на „Ученически столове“ със загуби по 70 000 лв. на година докато стигне
450 000 и всички говореха по този начин. То е много важно, то е храната на децата, то за да
дойде тази управителка, да я помолиме да държи дружеството нула на нула и тя вече колко
години го държи. Иначе популисткото говорене го умеем всичките.
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Второ. В този ОбС преди години дамата поиска 10 000 лв. Нали понеже да дадеме,
понеже общината не е мащеха за дружествата, но тука няма да даваме 500 000 или милиони.
Дамата поиска 10 000 лв. за посуда. Миналата година се направихте на дръж ми шапката, по
миналата година се направихте, тази година жената каза нищо не искам. Разпределете ми 706
за да си оправя счетоводството ще се оправя и без вас. Е това е вашия и нашия ОбС.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Предложението остава ли за протокола? Да го подлагам ли
на гласуване? Благодаря.
Г-н Павлов, заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Костадинов общо взето каза какво сме решили на икономическа комисия. Наистина не
търсим печалба от това дружество, това дружество има друга цел. Удовлетворява ни баланса
който е постигнал управителя, но има един проблем там от миналата година още и не е
решен, покрива на столовата. Постави се на комисията. Костадинов може би пропусна да го
спомене, но необходимо е там да се вложат явно повече средства или повече наука не знам,
за да се реши този проблем. Ремонтиран е един път, но продължава да тече.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Павлов. Колеги, има ли други желаещи за изказване. Не виждам.
Тогава ще обобщя предложението на икономическа комисия. Да се допълни т. 2 в
дневния ред.
„ т. 2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница за 2018 г., както следва:
2.1. За резерви на дружеството сумата от 767,42 лв.“
Моля, който е съгласен с така предложеното допълнение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Благодаря ви колеги.
Сега гласуваме по същество цялата докладна.
Моля, който е съгласен с така предложения проект за решение и приетото допълнение
да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
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като едноличен собственик на капитала на “Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 74
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2018 г. на
“Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет Дупница разпределя печалбата на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница за 2018 г., както следва:
2.1. За резерви на дружеството сумата от 767,42 лв.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Точка осма от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на
Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2018 г. на
“ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 244/09.04.2019 г./
Становище на комисиите. Положително. Благодаря.
В зала. Благодаря.
Положително. Благодаря.
Колеги, имате думата за изказване. Не виждам желаещи за изказване.
Моля, който е съгласен с предложения проект за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “ДУПНИЦАТРАНС”
ЕООД – гр.
Дупница,ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 75
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2018 г. на
“ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Девета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
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идентификатор 65245.3.204 с. Самораново община Дупница, обл. Кюстендил – частна
общинска собственост. / вх.№ 261/ 11.04.2019 г./
Становище на икономическата. Благодаря.
ТСУ. Благодаря арх. Пилев.
Имате думата колеги за изказване. Не виждам желаещи.
Пристъпваме 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. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
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. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
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.1, т.8 и т.12 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,
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чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.4 и чл.76 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 76
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следния имот: поземлен имот
с идентификатор 65245.3.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-300-561/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед:
няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Дренски
рид, площ 55 699 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5/пета/, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 000036 /тридесет и шест/. Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 65245.3.204 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Самораново, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на поземления имот: местност Дренски рид, площ 55 699 кв.м., трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при
неполивни условия: 5/пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000036
/тридесет и шест/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост,
съгласно АОС № 711/04.02.2002 год.
2.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.1. начална тръжна наемна цена – 1225.38 /хиляда двеста двадесет и пет лева и
тридесет и осем стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1
от ЗДДС;
2.2.2. депозит за участие в търга – 245.08 лв. /двеста четиридесет и пет лева и осем
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.1 от
настоящото решение, в размер на 122.54 лв. /сто двадесет и два лева и петдесет и четири
стотинки/.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Десета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение
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Спортен Клуб по тенис на маса „МАРЕК 76“, ЕИК 176586474, със седалище и адрес на
управление: гр. Дупница, ул. „Княз Александър Батенберг“ №35 върху самостоятелни обекти
– частна общинска собственост, с идентификатори 68789.607.68.1.10 с площ 75 кв.м. и
68789.607.68.1.11 с площ 94 кв.м., попадащи в сграда с идентификатор 68789.607.68.1,
находяща се в гр. Дупница, ул. „Никола Лазарков“ №1, ет. 3 . / вх.№ 262/ 11.04.2019 г./
Становища на комисиите. Положително е становището.
Колеги, имате думата. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме 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. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
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. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 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. 39, ал. 4
от Закона за общинската собственост и чл.61, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
последно допълнена е изменена с Решение № 9/25.01.2019 год. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 77
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част III, т.Г – „Учредяване
на ограничени вещни права“ – със следните самостоятелни обекти:
1. Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.68.1.10 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем, сграда едно, обект десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със Заповед: КД-14-10-4/03.01.2014 год. на Началник на Служба по
геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
улица “Никола Лазарков” №1, етаж 3 /три/, самостоятелен обект се намира в сграда № 1
/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.607.68 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: За учебна дейност, брой нива
на обекта: 1 /едно/, с площ: 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части:
ид.ч. от стълбищна клетка, актуван с Акт за частна общинска собственост №4983/27.03.2019
год. и схема №15-42073-21.01.2019 год. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил.
2. Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.68.1.11 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем, сграда едно, обект единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-4/03.01.2014 год. на Началник на
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот:
гр.Дупница, улица “Никола Лазарков” №1, етаж 3 /три/, самостоятелен обект се намира в
сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.607.68 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и
седем, имот шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: За учебна
дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 94 кв.м /деветдесет и четири квадратни
метра/, прилежащи части: ид.ч. от стълбищна клетка актуван с Акт за частна общинска
собственост №4984/27.03.2019 год. и схема №15-42079-21.01.2019 год. от Служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.
2. Общински съвет Дупница взема решение за учредяване безвъзмездно право на
ползване на Сдружение „Спортен Клуб по тенис на маса МАРЕК 76“ ЕИК 176586474, със
седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Княз Александър Батенберг“ №35,
представлявано от Иван Бойчов Иванов върху самостоятелни обекти – частна общинска
собственост, попадащи в сграда с идентификатор 68789.607.68.1, находяща се в гр. Дупница,
ул. „Никола Лазарков“ №1, ет. 3 представляващи:
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› Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.68.1.10 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем, сграда едно, обект десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със Заповед: КД-14-10-4/03.01.2014 год. на Началник на Служба по
геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
улица “Никола Лазарков” №1, етаж 3 /три/, самостоятелен обект се намира в сграда № 1
/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.607.68 /землище шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: За учебна дейност, брой нива
на обекта: 1 /едно/, с площ: 75 кв.м /седемдесет и пет квадратни метра/, прилежащи части:
ид.ч. от стълбищна клетка, актуван с Акт за частна общинска собственост №4983/27.03.2019
год. и схема №15-42073-21.01.2019 год. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил.
› Самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.68.1.11 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и седем, имот
шестдесет и осем, сграда едно, обект единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-4/03.01.2014 год. на Началник на
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот:
гр.Дупница, улица “Никола Лазарков” №1, етаж 3 /три/, самостоятелен обект се намира в
сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.607.68 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и
седем, имот шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: За учебна
дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 94 кв.м /деветдесет и четири квадратни
метра/, прилежащи части: ид.ч. от стълбищна клетка актуван с Акт за частна общинска
собственост №4984/27.03.2019 год. и схема №15-42079-21.01.2019 год. от Служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да сключи
договор за безвъзмездно право на ползване със Сдружение „Спортен Клуб по тенис на маса
„МАРЕК 76“ - гр. Дупница за срок от 10 /десет/ години.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика
на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“
№ 10. / вх.№ 263/ 11.04.2019 г./
Становища на комисиите. Благодаря ви колеги.
Имате думата. Не виждам. Желаещи за изказване няма.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов

отсъства
за
за
за
за
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6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
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. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 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
№ 78
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 20 425 лв. /двадесет
хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ за продажба на: Поземлен имот с идентификатор
68789.602.25 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален
район шестстотин и две, имот двадесет и пет/, град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №30032

5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, ул.”Самоковско шосе” №10, с площ на имот 1 261 кв.м
/хиляда двеста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 7084 /седем хиляди осемдесет и четири/, без
съдържащите се в имота сгради – частна общинска собственост по АОС №1919/21.11.2012
год., на Васил Илиев Чернев, собственик на построената в имота жилищна сграда, въз
основа на пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3
от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Точка дванадесет от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на Общинска програма за
закрила на детето на територията на Община Дупница за 2019 г. /вх. № 259/10.04.2019 г./
Становища на комисиите. Благодаря ви.
Колеги, имате думата. Има ли желаещи за изказване? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Моля, който е „за“ предложения проект за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, чл. 3, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 79
1.Общински съвет – Дупница приема Общинска програма за закрила на детето на
територията на Община Дупница за 2019 г. /Приложение/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Колеги, предлагам да починем десетина минути преди да продължим натам с
читалищата.
Така, че продължаваме в 11.45 часа.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Колеги, продължаваме заседанието по дневния ред.
Преди да продължим проверка на кворума.
В залата присъстват 26 общински съветници, имаме необходимия кворум.
Преминаваме към точка тринадесет от дневния ред. Докладна записка от Йонко
Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ
“Христо Ботев 1978”, гр. Дупница. /вх. № 247/10.04.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Три на един не приема.
Г-жо Инкьова. Заповядайте г-жо Диканска.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА – общ. съветник:
Добър ден.
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
На вчерашното редовно заседание на комисията по култура и образование бяха
поканени представители на всички читалища в общината. Обстойно се разгледаха и се
коментираха всички отчети на всички читалища и може да се каже, че това са будителите в
днешно време, хората които работят в тази сфера. Защото не е тайна за всички, че те са в
недобро финансово състояние. Тези хора работят на минимална работна заплата, при
неособено добра среда и всички знаем, че това са хората, които на празниците когато ние
отиваме те изнасят цялата програма. Но за тази цел не получават нито допълнително
възнаграждение, нито след това компенсация.
Така, че моето предложение е да се гледа малко по-снизходително върху тяхната
дейност, защото ние не сме направили така, че те да бъдат в по-добра следа и да могат да се
представят по-добре. Но бих казала, че НЧ “Христо Ботев 1978” имат добра дейност и
нашата комисия по образование и култура прие техния отчет със становище, защото техните
школи са участвали в 6 фолклорни фестивала, имат 130 нови книги от които 75 са дарение и
в това читалище наистина има дейност, която се развива. Техните представители участват и
на общинските мероприятия и ние сме със становище, че отчета го приемаме.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Диканска. Има ли желаещи за изказване?
Г-н Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председателстващ. Първо да това което ме поправихте в коридора, да сведа до
знанието на аудиторията. Поднасям извинение към г-н Йонко Гергов, защото съм го
пропуснал като национален политик. Той ме поправи в коридора. Двама сте. Аудиторията да
знае. Единия участва в общото събрание на една партия, а другия реално участва в
оперативното ръководство, какъвто сте вие. Още веднъж извинявайте. Не е било умишлено.
Второто нещо. Съвсем сериозно колеги ще ви кажа следното нещо. В лично качество
отказвам да присъствам повече на икономическа комисия в която обсъждаме дейността на
читалищата. Защото смятам, всеки от нас носи своята характеропатия. Това е психиатричен
термин. Но когато характеропатията е насочена и комуникира с агресия срещу определени
хора, това вече е доста тежка психиатрична диагноза. В мое присъствие на моите 57 години
определена група хора бяха подложени буквално казано на психическо малтретиране и аз
отказвам да участвам в такова нещо.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Соколов. Приемам извиненията ви.
Има ли желаещи. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги.
Представители на читалища.
Темата за характеропатията ако взема от д-р Соколов е много интересна и много е
добре да се обследва. Както и темата за популизма и темата как да наберем някой глас повече
и как си продаваме съвестите за няколко гласа повече. Не искам да има емоции. Всичко е
много простичко. Има Закон за читалищата там си пише кой какво, как и къде. Понеже наймалко 5 пъти съм говорил от този микрофон, най-малко 5 пъти съм обяснявал какво и що.
Ще кажа само няколко общи неща. Ще говоря за всичките читалища като цяло.
Първо за да се внесе отчета съгласно Закона който се разглежда се внася до 31 март и
се разглежда на първото заседание. Д-р Соколов научете поне нещо в края на мандата. Поне
нещо научете. Той следва да бъде приет първо от Общото събрание на читалището. Това
общо събрание на читалището се състои от членовете на читалището. Членовете на
читалището в селата са минимум 50 в града са минимум 150. Ще кажете това е дребнотение
нали стига вече. Истината е обаче, че читалището е един автономен орган, който не е
подчинен нито на кмета, нито на ОбС, нито на държавата, той е подчинен на общото
събрание на своите членове. И законодателя е приел да подпомогне работата на читалищата
отпускайки определена субсидия под определена форма, която се преразпределя след това на
общинско ниво от комисия съставена от представител на кмета и представители на
читалищата. Има си органи на управление общо събрание, председател, секретар,
проверителна комисия. Има как трябва да изглежда един отчет. И понеже това по същество
какво е важно за града и за гражданите в града и в селата и за самите читалища, конкретно в
Дупница има и добри примери и лоши примери. Аз обаче питам. Нека да погледнеме
същината, значението на читалището. Не съм много съгласен с това което казахте. Тези
женички, да бъдеме по-спокойни. Да бъдеме. Само, че къде са членовете? Попитах Юлия,
която е страхотна дейност, добре работи обаче знаете ли какво каза Юлия „Ами аз не мога да
ги обикалям по домовете“. Кога беше последното Общо събрание? Извинявам се добре де не
е Юлия, а извинявай как беше…….. Да. И аз попитах кога беше последното общо събрание?
Вие в Зора правите ли общи събрания? Кога? Всяка година. Така. Общото събрание на
читалището е било миналата година февруари. Хайде не са се събрали всичките 150 члена,
поне 50 събраха ли се? Еми не са се събрали. Добре тогава поне членския внос внесоха ли си
членовете. Смисъла сдружението да се съберат едни хора, както например военното
читалище. Събраха се едни хора, индивидуални и колективни членове преди няколко години
не преди 200 год., а преди няколко години и регистрираха читалището хората и се занимават
със съвсем конкретна дейност. Това е смисъла на едно читалище. Както например „Зора“ се
занимава с това което пише в Закона, развитие на родовата памет, библиотекарство и т.н.
Това, че са закупени нови книги, аз го изисках от тех. Да аз съм този който ги пресира и ще
продължавам да ги пресирам дори когато вече вас ви няма. Моя контрол, защото
единствения контрол който се осъществява е тук в тази зала. Няма друг контролен орган на
читалището. И законодателя е казал, поне вижда дали тази субсидия се разпределя, дали не
ви лъжат в тези отчети. И когато ние дебатираме какво ще правят през годината, колко пъти
аз помолих тези читалища да съгласуват тяхната дейност примерно в селата с кметовете на
селата, в града с кмета на града и респективно с отдел Култура в града. Колко пъти? Колко
пъти в този ОбС говорих тия неща? В кое село читалището си партнира с селския кмет? В
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кое? В Яхиново единствено. И в Самораново почти. Тука е кметицата ще каже. Само в
Яхиново. Как си партнират читалищата в града с отдел Култура? Как? Когато отдел Култура
ги повикат да направят някакво мероприятие и им звънят тези където имат някакви състави и
т.н. и т.н. Очевидно въпреки, че зададох някаква инерция, инерцията се загуби и отново
започнаха да се появяват отчети проформа, мероприятия, които не са осъществени. А
смисъла е много простичък. Имат едни пари, едни отрудени женички, който получават
минималната заплата, координират някакви действия и членовете на читалището те са
активните в едно читалище. Членовете на читалището извършват някаква дейност и когато,
моля внимателно да ме чуете и когато обаче членовете нямат интерес към това читалище,
очевидно това читалище трябва да преустанови дейността си.
Сега завършвам със следното. Както преди говорехме за болници, за каквото щете.
Сумата която разпределяме днес каква е? Над 460 или 480 000 мисля, че разпределяме днес
от които половината отиват в „Зора“……Добре 370 000. Може и да съм сбъркал. Добре
370 000 от които половината отиват в „Зора“, останалите се разпределят в тези читалища. И
логиката е много проста. Преди време за спорта го каза Славчо. Ако тези които не работят
бъдат изключени от финансиране и това финансиране се прехвърли към тези които работят,
защото те имат огромни нужди, ще се повиши значително ефекта върху дейността на този
град. Веднага казвам след като самите на читалището „Христо Ботев“ самите членове са
загубили интерес и дамата го каза много просто на комисия. Тях ги няма. Защо съществува
това читалище? То какво ще…..Жената работи, тя е активна. Има дейност ама това не е
достатъчно. Каква дейност извършва читалището в Червен брег, когато вече няколко години
то няма сграда, помещение няма. И аз я питам. Бил съм я разпитвал и ме обвинява. Все още
не може да разберат какво е съветник и какво е съвет.
Питам я приятелски къде проведохте празник на поетичната вечер.Еми в кафето. Ти
съгласна ли си да отведеме децата и възрастните да седнеме в кръчмата…в селото. Това
нормално ли е? давал съм примери за читалища без сгради, както е военното читалище. Само
защото някой трябва да взима заплата ние трябва да си затваряме очите. Това е смисъла на
цялата ми дейност като председател на комисията и това, което говоря.
Като не искате по същество и не сте съгласни тогава да погледнеме закона. Защо
няма заверка на проверителната комисия, защо няма протокол, защо…позволих си да
попитам…имам сигнал от кмета на Бистрица. Читалището в Бистрица отчита дейности,
които не са извършени…казвам ясни имена. Питам верно ли е това? Не е верно, защо е така
не е така…апострофират ме членовете на комисията. Това било разпит не сме полиция….ами
какво сме тогава? Защо гледаме тези отчети…защо се разглеждат в съвета? Какъв е смисъла?
За 4 години не разбрахме….нещо променили се г-жа Диканска за последните 10 години в
читалищата? Имаше състави вече няма. Например читалището в Крайници…0,0,0…имало
незнам си какво…нямало председател . ако спреме субсидията на тези, които не работят а
дадеме на тези които работят…
/ шум в залата /
Така репликиране от место не може…аз твърдя, че може но както и да е. затова съм
гласувал против и ще гласувам…не съм спестил критика, защото някой нямало да гласува за
мен.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Заповядайте.
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Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА - общ. съветник:
Много се извинявам г-н Костадинов, но ние нямаме никакво законово право да
правиме това, което казвате вие да уволняваме да наказваме, да съкращаваме…Вие искате да
кажете да се закриват читалища…
/ обаждане от място /
Аз поне така го разбрах…казвате читалище, което не работи нека да го закриеме да
дадеме парите на другото читалище, което работи…това за мен не е нормално.
Те нямат членски внос, който е в размер на 3-4 лв. , но имат школи в които се
събират…има и 1 лв. имат школи в които събират такси и тези школи вървят, имат
постижения и ходят на фестивали.
Казвате, че трябва да закриеме, защото нямат членска маса…в същото време тази
школа къде да отиде? Школата в НЧ“ Христо Ботев“ съществува, къде да отиде тя…това не
мога да разбера. Закрива ме я. значи за мен това не е нормално от икономическа гледна
точка мисля, че не е нормално, защото порите, които се събират отиват и за преподавател и
за наем и по някакъв начин може да се подпомага в това читалище. Вие искате с лека ръка да
се махне, защото не си дават по 1 лв. членски внос.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
И сега какво искаш да кажеш, че понеже читалището събирало такси и трябва да
събират пари да съществуват? Какво има общо едното с другото? Какво е общото? Значи
читалищата, понеже събирали такси…ама как събират такси къде в отчета да видя къде са за
НЧ“ Христо Ботев“. Приходи от такси покажи ги. Наистина ли събирате такси в НЧ“ Христо
Ботев“? къде са таксите в отчета? Нелегално ли ги събират? Вие събирате ли в „Зора“ такси?
Къде ги отчитате? В приходите. Аз видях, че нямат приходи. Работа на читалището е не да
събира такси а да раздава и това е драмата в Бистрица, че читалището не дава и не само в
Бистрица.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря.
Заповядайте г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Искам да подкрепя до известна степен г-н Костадинов, защото според мен давайки на
едни читалища….след като има формула по която да се разпределят парите и се установява,
че някои читалища не работят както трябва на следващата година като има разпределение ще
се има предвид на читалищата на които не им е приет отчета ще се има предвид при
получаването на субсидията. Действително има читалища като Самораново, които търсят не
само от държавата финансиране, но се стремят да участват по програми изготвят проекти и
търсят и друго финансиране. Има и читалища, които седят и чакат от господ и все им е малко
финансирането.
На Бистрица на читалището има участие по проект МИГ Бобов дол- Разметаница. Има
ли такъв проект? Той не е действащ, не е реализиран.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
Всяка година като дойде тема читалищата колега Костадинов водиме едни и същи
дебати за нещо, което не зависи от нас. Субсидията която идва е крайно недостатъчна за
едната или двете бройки, които имат читалищата.
/ обаждане от място /
Прекалено добре познаваме всичките колеги председатели и секретари на читалища и
знаем, че всеки се стреми да направи максималното да привлече допълнителни средства като
участва в проекти. Знаем за дейността им библиотечната, която ние като съветници и
Костадинов в лично качество настоя всяко от читалищата да предостави информация колко
книги са получили и завели на отчет. Това е положително, но ние не може да изстискаме тия
хора да правят нещо което не зависи от тях. Не могат да спечелят проекта всичките те са в
конкуренция с читалища от цялата страна.
Затова г-н председател предлагам прекратяване на дебатите и да минеме към
гласуване.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Колеги, има постъпило процедурно предложение от г-н Павлов за прекратяване на
дебатите.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
1
няма

Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложеният проект за решение по докладната записка, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 80
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1939”,
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 248/10.04.2019 г./
Становища на комисиите.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Читалището в с. Яхиново работи в тясна координация с кмета на с. Яхиново.
Читалището в с. Яхиново са събрали 240 лв. от членски внос. Читалището в с. Яхиново поне
се опитва да създаде заедно с кмета някакви предпоставки за културен живот, за да може
хората да имат усещането за населено место, за култура, за традиции.
Колко други читалища има?
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Нищо лично в това, което искам да кажа. Истината е, че всяка година сценария е един
и същи. Закана за читалищната дейност е ясен.искам да кажа мнение. Като се зададе въпроса
колко от кметовете на населени места работят с председател на читалище чухме един кмет.
По презумпция дейността на едно читалище каква е? обслужва населеното място,
културния живот, да провокира интереси. За съжаление или не председател на читалището се
избира от читалищното настоятелство, което се избира от общото събрание на членовете. Не
е тайна на определени места това са вид касти не се обиждайте така е. Процедирате в режим
членове, които биха ме подкрепили, т.е. не са против мен. Оттук възниква въпроса аджаба
това за определена част от живущите на населеното място ли е или е за цялото населено
място? Много ми е приятно като видя кмет председател на читалище , разни хора събрани по
интереси да са заедно и обратно когато има повод населеното място кмета е в единия край,
председателя на читалището в другия. Тогава за каква дейност говориме?
В крайна сметка ние не се събираме по любов това не е семейство. Председателите на
читалища и самите читалища са създадени, за да обслужват населеното място. Конкретните
цифри, които вървят събрани малко или много…аз не съм чул честно казано колеги от

39

населените места правейки по повод мероприятие да са казали от читалището осигуриха
финансиране за тази и онази изява. Всеки знае механизма. Търси помощ външна.
Едно нещо ми е молбата. Читалищните дейци сте призвани да извършвате такава
дейност. Да не търсим повод и оправдание от някакви външни и странични фактори, че не ни
се случват нещата. Както в един дом, в една фирма всяка структура зависи човека, който
стои отгоре. Бъдете по-отворени. Междуличностните отношения последния пример
Крайници не е тайна за никого какви циркове се разиграха.
Ние си говориме приемаме отчет, не приемаме отчет. Гласуваме, не гласуваме.
Мислите ли, че от населените места, които представлявате тука някой слуша или се
интересува какво се случва. Едва ли. Като дойде повод какъвто и да било..140 години имахме
Търновска конституция аз не чух читалище да събра деца нещо да направи. Не искам да
обиждам извинявам се. Идва Априлско въстание…айде направете нещо…не на събора да
извадиме детската група и бабите да са ни живи и здрави да изпеят две песни и да напишеме
отчета. Не е само проблема финансов бе хора. Имате дечица, възрастни хора по интереси
даже в едно село се карат тая група може да репетира в читалището, оная група не може.
Кой решава кой може и кой не може? Председателя на читалището ли, щото едните са
ми по-близки а другите не са? Не са ли и двете групи от това населено място? Защото едните
дали по политическа линия или друга имат някакви отношения а па с другите нямаме.
Седнеме тука и се говориме отчета хубав ли е, добър ли е какво направихме?
Призванието ви е да развивате дейност в услуга на населението на тези населени
места. Айде това да правим.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Чимев.
Има ли желаещи за изказване. Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложеният проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 81
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община
Дупница.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пенчо
Славейков - 1978”, гр. Дупница. /вх. № 249/10.04.2019 г./
Становища на комисиите.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложеният проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 82
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пенчо Славейков - 1978”, гр.
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев
1911”, с. Червен брег, Община Дупница. /вх. № 250/10.04.2019 г./
Становища на комисиите.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Заповядайте г-жо Диканска.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА - общ. съветник:
Това е едно от читалищата в които секретаря на читалището е в добри
взаимоотношения с кмета, но въпреки това нямат помещение в което да се осъществява
читалищна дейност. Да наистина трима от колегите от комисията са против, но трябва да се
вземе в предвид и това, че няма къде да провежда нейните си мероприятия. Друг е момента,
че от 1 юни до 21 ноември няма никаква дейност това читалище. Именно затова гласувахме
против.
41

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Диканска.
Има ли други желаещи?
Г-жо Инкьова заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Искам да допълня нещо за това читалище. Предвид на това, че няма помещение се
налага г-жа Рибарска да носи книги по домовете на възрастни хора в селото, което е дейност
и не е лошо. Освен това тя не си е дописала отчета. Събора на Спасов ден беше през юни.
Тя е забравила да го включи. Не си е направила отчета както трябва а знаеме, че има такава
дейност. Взаимоотношенията с кмета са добри. Това, че се провеждат мероприятия в кафето
не е някакъв особен проблем, защото в училище имахме обучение как да провеждаме
родителски срещи и даже ни препоръчаха за иновативни методи да провеждаме евентуално
родителски срещи извън училище.
Някои от колегите преди 2-3 години бяха провеждали срещи, така че не е
ненормално да се проведе в кафето мероприятие. Жената търси начин да проведе
мероприятие в предвид, че няма помещение.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Ако няма други желаещи ще си позволя и аз да кажа няколко думи.
Колеги, винаги съм се въздържал от коментари по отношение на читалищата, поради
това, че съм бил член на настоятелството а в момента и председател на най-голямото
читалище „Зора“.
Искам да обърна вниманието върху един факт. Това, което изложи кмета и колегата
Костадинов преди това искам да обърна вниманието ви върху тази табличка, която се
ползва от по-голямата част от колегите от читалищата. В нея са отразени приходите и
разходите. Нарочно отварам дума за това читалище и искам да ги поздравя, че въпреки
трудностите осъществяват някаква дейност. Тук е отразено в т. 14 фестивали, концерти и
културно-просветна дейност – 1 016 лв.. все пак това читалище работи. Погледнете си
отчетите има читалища, които са представили в тази графа 0. Има читалища представили
50, 70, 200, 300 при 15 000 лв. субсидия. Читалищната дейност някъде я няма. Не е важно
само колко пари са събрани от членски внос. Аз не мога да приема читалище да отчита 0
лева в отчета. Това означава, че цялата субсидия отива за заплати и няма дейност ли?
Всички тези приказки, които говорим аз съм втори мандат общ.съветник преди това
също познавам работата на ОбС като юрист. Говориме си едни и същи неща без да се
предприемат мерки.
Има ли други желаещи за изказване по темата.
Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложеният проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
3
1

42

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 83
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни
дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Христо Ботев 1911”, с.
Червен брег, Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пейо Кр.
Яворов 1978”, гр. Дупница. /вх. № 251/10.04.2019 г./
Становища на комисиите.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Има ли желаещи?
Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложеният проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 84
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
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читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Светлина 1927”,
с. Бистрица, Община Дупница. /вх. № 252/10.04.2019 г./
Становище на ИК.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Становището на ИК е 5 – за, 1 –въздържал се. Ставаме 6, защото Пламен Соколов
закъсня и в началото бяхме 5. По отношение на с. Бистрица си позволих да попитам
секретаря във връзка с официално питане от мен до кмета на селото, че има поне 2
мероприятия, които не са извършени.аз като общ.съветник бях подложен на дюдюкания и
от страна на БСП и от ГЕРБ и тогава заявих, че ще си позволя да предам на кмета думите му
и г-н председател ще помоля кмета на сесия да каже, защото ми омръзна селските кметове
да се оплакват на 4 или 10 очи и след това да си мълчат в зала нека на популистите в тая
зала им стане ясно какво се случва. Предлагам кмета на с.Бистрица да каже дали той ме е
уведомил за това нещо и ако може да зададе въпросите от микрофона за да чуят и д-р
Соколов и Йордан Димитров, който го няма и Славчо Павлов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Колеги, възникна предложение да изслушаме кмета на с.Бистрица.
Г-н Огненски заповядайте.
Г-Н КИРИЛ ОГНЕНСКИ - кмет на с.Бистрица:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общ.съветници,
Уважаеми гости.
Повечето неща, които бях подготвил да кажа бяха изказани от представителите.
Изключително ми е неприятно да застана пред вас да взема отношение по този
въпрос, защото все пак това по един или друг начин уронва авторитета на с. Бистрица а аз
няма и неискам по никакъв начин да позволя това да се случи. За да стигна дотука аз съм
минал по етапния ред, бил съм в казармата и знам какво е. провел съм срещи с
настоятелство, с председател на читалището, със секретар, с отдел Култура в ОА. Снощи
бях поканен и на комисия. Според всички срещи, които проведох аз разбрах едно нещо, че
ОбС е едва ли не задължен да приеме отчетите, което според мен не е много правилно.
Миналата година на срещата за отчетите тогава г-жа Диканска предложи да се иска мнение
на кметовете на населени места. Това не било законно и с това се приключи.
Аз като кмет на Бистрица не съм съгласен с отчета, защото на вас ви се представят
отчети, които не искам да ме разберете погрешно, но някой от вас проверил ли е това, което
е написано отговаря на истината. Представят ви се документи преглеждате и вервате на
това, което е написано без никой да упражни контрол. Не казвам, че не се работи тотално,
но поне 50% за никой не е тайна, че това не отговаря на истината . снощи показах пред
комисия една папка докладни и срещи, протоколи от събрания с които съм искал по някакъв
начин това да не се случи.
Проблема идва от това както каза г-н Чимев…проблема е, че в населените места
читалищата са така. В Бистрица има 104 члена, които са на въпросния принцип. Като кмет
на Бистрица съм подал заявление да стана член на читалище и на мен ми е отказано.
Довечера предстои среща на която …ми е отказано.мотива доколкото разбрах е това, че
имам прекъсване на членството 2 години. Довечера съм на среща, на която да ме уведомят,
но снощи на комисията това ми беше дадено като мотив, което не отговаря на устава.
Идеята ми е и да искаш нещо да се случи там се работи на избирателен режим. Тоя може да
44

стане, другия не може да стане. Едно ядро, което определя. През цялото време няма пари за
нищо. О кей, но трябва да се намери начин. Читалищата са средищата на българщината,
които…не трябва да се мисли само за пари.
В отчета има работен действащ проект по МИГ Разметаница. Ние знаем, че МИГ
Разметаница няма. Другото в отчета се отчита представяне на книгата на читалище
“Светлина 1927” с. Бистрица. Като казах, че т
Читалището не е взело отношение а го има в отчета, на комисия беше поставен
въпроса: какво точно отношение взе читалището за представяне на книгата на читалище
“Светлина 1927” с. Бистрица. Отговора беше: Раздадохме поканите на колежките. В тая
книга повечето е описано как работи читалището. Там няма държавната субсидия,
читалищата са работили доброволно. Обещавам на всички да осигуря книгата подарък,
защото и самата книга няма цена. Затова ви заявявам оттук, че в най-близко бъдеще
читалище “Светлина 1927” с. Бистрица ще почне да работи подобаващо.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Огненски.
Заповядайте г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Искам и аз да взема отношение относно читалище “Светлина 1927” с. Бистрица. Аз
съм от с. Бистрица и също бях подал заявление за членство в читалището преди 1 месец. 4-5
пъти звъня на секретаря на читалището да ме уведоми дали съм приет…не само аз но и
майка ми и сестра ми и племенника ми сме подали молби за членство. След първия път
секретаря вдигна и каза още не било разгледано и след това преустанови да ми вдига
телефона. Снощи разбрах, че съм бил приет но още е неофициално. Кмета на Бистрица не е
приет. Не са приети и други членове. 50 заявления беха подадени. Питам на какво
основание може да се приемат някои за членове на читалище а други не може.тия, които са
близки до председателя и настоятелството може, другите не може.
Относно отчета кмета беше прав аз също съм присъствал. Книгата…автор е г-н Явор
Тодоров. Той човека я направи без да иска нищо, беше питал читалището дали може да
участват с финанси. Председателя на читалището и аз бях там отказа. Даже ги помоли ако
може да дадат снимков материал или на снимките, които има да разпознаят хора от
Бистрица. И това отказаха. На представянето беше сложена кутия, които хора желаят да
оставят пари и да си вземат книга. Желанието беше за каквото читалището реши и кмета да
се дадат за някаква кауза. Решиха да се дадат за дете, което има нужда.
Не знам читалището какво е свършило, но и двете неща ги има в отчета, че те са ги
свършили. Затова ще гласувам против. Срам ме е като бистричанин да гласувам против
читалището в с. Бистрица, но явно трябва да се вземат по-сериозни мерки за да
преустановят тия своеволия. Председателя винаги отговоря ние сме независими. Напротив,
те са зависими от хората.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
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Уважаеми колеги.
Това, което чухме от кмета на с. Бистрица а после и от колегата Михалчев е много
тревожно. Тук може да си проличи нашата роля на контролиращ орган и да дадеме ясен
сигнал, че такива своеволия не могат да се правят на територията на община Дупница и да
спрем тези недобри практики. Не може някой да бъде ограничаван да бъде член на една
общност по някакви субективни според някого причини.
Категорично съм против такива практики и няма да подкрепя отчета дори само заради
това.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Какво става бе г-н Павлов?
Дюдюкахте със Соколов на комисия, защо? Защото, когато аз възпитано говорех сега
видяхте ли мръсотията в чист вид. Това ли искахте? Казах ли ви , че ще се стигне до съд в
зала. Това, което видяхте е нищо. Да ви разкажа ли за простотиите в читалището в Крайници,
за политическите заигравки и как смачкаха бившия председател. Сега разбрахте ли, че
всичко е пошло?
Тук с тъжен тон да ми говориш ние трябва нещо…има начин. Когато не приехме
отчета миналата година на двете читалища с писмо на кмета или ОбС се уведомява АДФИ.
Тази комисия ще установи въпросното читалище е усвоило неправомерно…вие в отчета е
записано мероприятие, което не е извършено това значи, че това е документ с невярно
съдържание. Тогава ще бъдат събрани цялата група секретар, председател, проверител, които
са го подписали.
Всичко е пошло грозно за стотинки. Това са сдружения неофициални и неформални.
Смисъла на тези отчети е и друг. Аз сега ще си събера 150 човека ще регистрирам читалище,
ще взимам под вашите безучастни погледи едни 12-13 000 субсидия на година. Ще си
назнача политически лица на работа като секретар и т.н. и ще си щракам с пръсти, защото
вие гледате проформа, както каза и кмета. Бедата ми е, че не разбирате от нищо и затова
стигнахме дотук. Истината е простичка. Трябва всички ръка за ръка и когато някой има лоша
практика ние да го посочиме морално, защото не може политик да се меси в работата на
читалище. Това е недопустимо и ние може да бъдеме морални стожери и това правя аз за
разлика от вас, които флиртувате с читалищата за няколко гласа повече.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Павлов за реплика.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Още на ИК казахме на Костадинов…от 6 човека 5 –за, само ти беше против. Защо?
Защото нямахме необходимата информация, за да вземем информирано …гласуване да
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направим. Ако беше поканил кмета на Бистрица да каже това на ИК естествено, че нямаше
да го подкрепим.
/ обаждане от място /
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
За процедура г-н Соколов заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Съгласувах със залата следното нещо.
Ще ви стори много екзотично като предложение.на излизане г-н Чимев доброволно
да ни прегледа психиатър. Моето разширение на предложението е следното. Да започнеме
от председателите на комисии. По старшинство да започнеме от комисията, която има наймного членове и е най-тежка в ОбС по смисъла на дейността която развива.
Не налагам и не сугестирам ако решиме такова нещо, не правя сугестия.
Психиатрите имат дума маниакалност. Маниаците харесват себе си, те са влюбени в
себе си. Хората маниакално болни най-много харесват себе си.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
В тази ИК камшици има ли? Ако има употребявайте ги щом са тръгнали натам.
Много истини имаше в изказването на кмета и теб Костадине и на други. Айде да ги
оставиме на мира тия читалища. Да е отворено читалището в едно село да отидат 5 човека
да вземат по 1 книга е достатъчно. Не казвам да не ги контролираме, но докъде ще стигнеме
така…е сега направи и реплика да ги унищожиме, че са сбъркали много. Знам че
читалището в ЖК „Бистрица“ работи много добре.
Предлагам да прекратиме разискванията по тази докладна.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Тук ли е председателя на читалището.
Ще го подложа на гласуване да бъде изслушан.
Колеги, който е „за“ г-н Симеон Симеонов да бъде допуснат за изказване , моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
2
няма

Приема е.
Заповядайте г-н Симеонов.
Г-Н СИМЕОН СИМЕОНОВ – Председател на читалище с. Бистрица:
Уважаеми г-н председател,
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Г-н кмете,
Дами и господа общ.съветници.
В своите правомощия като председател на читалището и да го представлявам пред
съответните институции искам да кажа максимално кратко и ясно моето категорично
отхвърляне на всички недоказани обвинения. Читалище Бистрица, което наскоро чества 92
години за първи път откакто съм председател и с екипа с който работя, работи целогодишно.
Достигаме до 5-6 участия на фестивали по добита информация от секретара на
читалището. От януари до декември ние сме заложили мероприятия, които изпълняваме и с
преизпълнение. Всичко, което сме свършили има максималната яснота по пресата и в
интернет. Читалището работи при невероятно тежки условия. Работим на 2 етаж над 1
магазин, ползваме 1 стая. Репетиционната зала взеха за пенсионерски клуб. Работим в стая
5,90/4,60, етаж на който по моя оценка и проверка в ОА не се знае откога сме там и докога
сме там, няма санитарен възел и питейна вода. Имаме завоювани бронзови медали, сребърни,
златни. За добрия микроклимат на мъжката група основана за първи път дупнишка
община.имаме мъже от Дупница и 1 от Сапарева баня, които идват да пеят с нас, заради
добрия микроклимат.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Симеонов. Ицо само реплика.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Г-н Симеонов каза за какви медали имат ама не каза защо е отказал да приеме новите
членове. Каза, че имат 1 стая, но доколкото знам имат не една а 4 стаи заедно с
пенсионерския клуб. Никой не им е попречил да го ползват. Когато искат репетиции казват
в толко часа имаме репетиция освобождава се. Направихме добро и на всички им е приятно,
само на 1 човек не можа да се сгоди, това е г-н Симеонов.
Той може да има 1 стая да, защото другите са обсипани с боклуци и няма кой да ги
изрине. Аз не бих си пуснал да отиде там дори и в библиотеката. На мен не ми прилича на
читалище. Можеха да разчистят тия неща, за да ползват тия стаи. Доколкото знам
субсидията им е 17 000 и нещо. Заделяйте г-н Симионов като немате толко пари и направете
тоалетна. 17 000 не са малко пари.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Г-н Огненски заповядайте.
Г-Н КИРИЛ ОГНЕНСКИ - кмет на с.Бистрица:
Всички срещи са протоколирани. Прочитам един откъс от въпросния Протокол.
/ чете част от Протокол/
Това е протокол, който умишлено…протоколист секретарката на читалището г-жа
Гергана Спасова.
Няма две мнения по въпроса. Не може председател на читалище да не иска и да
опонира всяко предложение. Да заяви за пилон за знаме, ние не сме БКС.
Това е.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Огненски.
Има ли други желаещи за изказване?
Колеги, който е „за“ г-жа Гергана Спасова да бъде допусната за изказване , моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

14
5
4

Приема се.
Г-жо Спасова заповядайте на микрофона.
Г-ЖА ГЕРГАНА СПАСОВА - Секретар на читалище с. Бистрица:
Относно упреците, които се отправиха към нашето читалище, че от дейностите, които
сме извършили 50% не са извършени. Искам да визирам кои точно не сме провели.
Разбрахме представянето на книгата и Тодоров ден.
/обаждане от място/
Вие казвате 50% не са направени. Относно традиционната пролетна кушия Тодоров
ден НЧ“ Светлина“ в първата на …..за 2018 г. НЧ“ Светлина“ не е участвало в традиционната
пролетна кушия с фолклорните групи, но аз съм участвала в организацията записването на
участниците в кушията. Като читалище, не като личностна основа.
/обаждане от място/
За книгата относно срещата разговор с г-н Явор Торов за исканите ни средства за
издаването на книгата ние нямаме право да отпускаме средства след разговор със
счетоводителката за издателска дейност. Относно предоставянето на материали за книгата
това, което разполагаме го извадихме и чакахме г-н Тодоров да дойде да му съдействаме, но
нямахме съдействие от негова страна. Това, че моята задача при срещите разговор и с кмета
и с г-н Тодоров беше да раздам поканите за колежките и определени групи от населеното
място от членовете на читалището, бяхме си разделили кой на кого да даде поканите.
Относно имаше предложение на срещата разговор когато беше г-н Михалчев за какво
да се дадат събраните средства от книгата, взе се единодушно решение да се дадат за
болното дете на което предстои операция. Събрали сме парите, преброили сме ги с комисия в
лицето на г-н Огненски аз и г-н Тодоров и сме ги внесли по банковата сметка на лицето
Кристин Райчева. Това е от мен.
Относно кои други мероприятия визирате, че не са извършени нека да кажат. За мен
от 34 мероприятие, 2 мероприятие не са 50% неизвършени мероприятия. Ако греша, моля да
ме извините..
/въпрос от място/
Благодаря г-жо Спасова.
Пристъпваме към гласуване на докладната записка.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

5
11
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 85
1.Общински съвет – Дупница не приема проекта за решение по Докладна записка
от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на
доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за
2018 г. на НЧ “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница с вх. № 252/10.04.2019 г.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Развитие 1910”,
с. Крайници, Община Дупница. /вх. № 253/10.04.2019 г./
Становища на комисията по образование.
Положително. Благодаря.
Становища на ИК.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Има ли желаещи?
Нека чуем кметицата на с.Крайници.
Г-ЖА МАРИАНА ДИМИТРОВА - кмет на с. Крайници:
Нямам никакви отношения със секретаря на читалището.
Миналата година въпреки, че сме на разстояние 50 метра ми изпрати писмо.
Не съм канена на събрание.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Димитрова.
Има ли други желаещи за изказване?
Не виждам.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
1
1
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 86
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Развитие 1910”, с. Крайници, Община
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда
1927”, с. Самораново, Община Дупница. /вх. № 254/10.04.2019 г./
Становища на ПК.
Положително. Благодаря.
Становища на ИК.
Положително. Благодаря.
Д-р Соколов за протокола предлагате да изслушаме председателя на читалището.
Колеги, който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

Заповядайте.
Г-Н СЕВДИН - Председател на читалище с. Самораново:
Уважаеми г-н председател,
Г-н кмете.
Дами и господа съветници.
Това събрание днешно на тази сесия доста голямо внимание обръщаме на читалищата,
обаче ако си направиме равносметка на казаното се оказва, че читалищата са черни овци,
черни дупки които поглъщат некакви средства. Тука всеки от вас, който стана каза следното
нещо, че се прави нещо, което не е законно. Лъжци били неверна информация. Аз ви
призовавам всички, които мислите, че информацията която представяме е неверна да дойдете
и да проверите на място. А иначе тръбейки такива слова пред обществеността вие очерняте
цял един сектор от културата читалищата. Читалищата са културни институти, които са
създадени преди да има държава т.е. някога хората са осъзнали, че трябва да има структури,
които развиват културата. Тука слушам постоянно за едно верифициране на културата нека
се изправи някой и да ми каже как се верифицира култура. Какъв е механизма, има ли
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някаква формула, някакъв алгоритъм? Кажете. Има друго нещо. Всяко едно читалище има
проблеми, които са си характерни за него. Тези проблеми не са от вчера за днес. Теса
натрупани с времето. Ръководствата на читалищата, какъвто представител от с.Самораново
съм аз постепенно се стремим да изчистваме тези слаби моменти. Ще ви кажа следното
нещо.читалищата не работели в синхрон с кметската власт по места. Вие задаватели си
въпроса защо.защото читалищата са гледани като източници на средства. Тъй като има
закон, който задължава всички български граждани да гледат по определен начин на тези
институции. Те са независими институции, които са с особен статут.
Особения статут не дава само права. Той дава задължения и тия задължения са
причината да бъдеме тук. За да си изпълняваме задълженията се гласува един бюджет, който
в зависимост от това колко работи едно читалище то е такъв процент от цялостната
субсидия. Гласувайки този бюджет чух тука много представители от съвета, както и от г-н
кмета читалищата не се включвали с даване на средства. Не бъркайте читалищата като
донори. Читалищата са създадени да се спонсорират, за да развиват култура. Те не създадени
да дават пари особено за дейности извън културата. Съгласен съм, че мероприятия с
културна насоченост да когато има бюджет разбира се. Имат си общо събрание, имат си
настоятелство решава се по надлежния ред, по законовия път. Кажете ми сега защото
говорите за различното помагане. Как общината подпомогна читалищата извън държавния
бюджет? За да има помощ означава , че всяко едно читалище се е обърнало с конкретна
проблематика. Реално, ние част ли сме от бюджета общински, не сме. Ще бъдеме ли някога?
Защото казвате не се извършва дейност събира се членският внос. Ще кажа за нашето
село. Ние от тая година не събираме членски внос на лица, които са непълнолетни. Всички,
които искат да четат са добре дошли. Тия левче за непълнолетен няма да промени нищо. С
тези средства, които ще съберем от членски внос в едно село като нашето имаме ресурс
човешки заради училището. Има 80 и няколко ученика те идват всеки божи ден и са там.
Читалищата работят, когато вашето работно време свърши и се приберете, те работят
до късно всеки ден. Това е голям проблем, който може би не го осъзнаваме.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Имаше въпрос на който не отговорихте.
Работите ли съвместно с кметицата на селото или не.
Г-Н СЕВДИН - Председател на читалище с. Самораново:
Нещата стоят по следния начин.
След като заявих, че читалището няма да спонсорира мероприятия извън културната
дейност спряхме да работим. Ако ме питате работите ли? Не. Защото не може да даваме
пари на кметството, за да осъществява дейност. Има и друго нещо. Това е недостатък. Това е
проблем дами и господа, защото когато няма синхрон между институциите дейността
колкото и да е добра не е достатъчна. Не се гордееме с този факт. Не работиме в синхрон и
от това губи цялото село. Щом е такъв проблема…може ли на общоселско мероприятие да се
забрани участие на читалище?
Благодаря.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Заповядайте.
Г-ЖА РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА – кмет на с.Самораново:
Уважаеми дами и господа.
Аз искам г-н Севдин да каже кога съм забранила участие на селския събор. Искам
доказателства. Точно 5 минути преди да почне програмата вие отказахте да участвате защото
ми поставихте условие 5 песни. Ако не са 5 песни ние няма да участваме. Казах, че нашия
събор започва от 4 часа не може програмата да е 3 часа. Хората искат и музика да слушат.
Затова вие ми отказахте. Децата от училището участваха, но вие отказахте.
Аз никога не съм искала искам доказателства…кога поисках на читалищната или на
вас пари за събора? Исках само да съгласувате с мен участията и мероприятията, които се
правят в селото, защото аз няма как да чета за вашите мероприятия от афишите, които се
лепат по селото. Вие стъпихте ли в моето кметство на две крачки да кажете утре ще правим
това мероприятие. Аз ходих Мария Чакърова нека каже за Тодоров ден питах я ще правиме
ли Тодоров ден. Знаете ли какво ми отговори? Ще питам председателя. Ако ми разреши ще
го правим и повече от ваша страна никаква реакция. Аз не знам какво предвиждате вие като
културни мероприятия за цялата година и какво ще се случва в селото.
На фестивали сте редовни, но аз искам да задоволиме културния живот на селото.
Казах на Мария искам да организирате Тодоров ден аз ще осигуря спонсорството. Нищо,
никой не дойде в кметството. Случват се неща, хора идват в кметството аз не знам , че вие
сте поканили хора от Благоевград от Зелени дол. Аз не знам, населението не знае.какво
правиме? Къде беше обявата че ще идват гости от Благоевград. Не може аз да не знам какво
се случва в кметството.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Севдин, аз не знам някой да е казал читалищата финансово да подпомагат някого,
защото и мен ме посочихте?
Къде се помещава читалището в с.Самораново?
/обаждане от място/
Къде функционирате като дейност? В новото кметство не ползвате зала. Това след
като седи кмета на селото, който е стопанин на тая сграда не е ли нормално да има някакви
взаимоотношения. Според мен е редно.
/обаждане от място/
Молбата ми беше преди като взех думата само в тази посока. Да не се вживявате като
местни феодали като някакви секти а да работите за населените места и вие както и кмета на
селото са мажоритарни избрани от населението на това населено място. Не за да обслужва
50,100 богопомазани членове а да обслужва всички. Аз мисля, че нищо некоректно не казвам
в случая.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря колеги.
Желаещи за изказване.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Колеги, може да не си спомняте но и друг път съм взимал думата в годините назад по
същия проблем.
Ако трябва да обобщиме това, което сега се случва с дискусията за Самораново е
яркия пример затова как едно читалище, което работи г-н Севдин никой не отрича, че
читалището работи. Вие работите, но вие нямате и не искате комуникация поради незнайни
за нас причини. Ние само може да предполагаме и не е трудно да се предположи. Разберете,
че ние сме добронамерени към вас. В годините назад, когато сме коментирали вашата тема и
темата със всички читалища моите думи бяха да вие сте самостоятелни органи, хората които
трябва да водят по пътя на културата гражданите. Същите тези граждани са тези, които
трябва да оказват контрол върху вас, обществения натиск върху вас така че да си вършите
работата за която сте избрани.
Имайки предвид, че ние сме избранниците на тези граждани ние също може от
функциите, които изпълняваме да оказваме този обществен натиск върху вас добронамерено.
Тука аз ще попитам каква е функцията на тези читалища? Колко % от субсидиите, които
получавате отиват за заплати и как може да кажете, че някой иска субсидия от вас за
мероприятия.
Най-големия проблем…не приемаме не разбрахте ли читалищните дейци и всички
останали, че ние няма как да приемеме едни читалища да работят, други да не работят.
Третия проблем е няма как да приемеме, че читалищните дейци които са мажоритарно
избрани ще воюват с другия мажоритарно избран кмет на селото. Кой е по-голям и вие не
изпълнявате ли една функция услуга на това общество. С какво сте полезни с вашата война
помежду си бидейки вашия случай на политическа основа различни лагери. В основата на
вашата неприязън стои политическо съревнование. Това не е само при вас а навсякъде. Вие
трябва да служите на вашето село.
Искам да аплодирам всички читалища, които работят. Те не са малко, но няма да
допуснеме като читалището в Бистрица, което не работи и други във война на принципна
основа с кметовете да продължават тази война което е в ущърб на населението .намерете
начин да намерите език. Има ли желание има и начин.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Гласувах да дадеме думата на г-н Севдин не за да говори от името на всички
читалища, защото няма потенциала и уменията а от името на председател уважил съвета. Г-н
Севдин вие обаче се опитвате да ни критикувате и аз ще се върна 2 години назад. Аз бях
лично заедно с председателя Гущеров в Самораново за да помиряваме кметицата с вашето
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читалище, защото вие бяхте заявил, че докато тя е кметица читалището няма да включи в
нищо. Няма да правиме разследване дойдохме да ви помиряваме. Очевидно не сме ви
помирили. Идеята каква е? вие имате някаква субсидия а кмета на селото ползва подкрепата
на общината и вие сте уникален за селото институт, който не е точно култура и ние ви
призоваваме кмета на селото, читалището и директора на училището където има да можете
съвместно…никой не ви иска пари а да дадете фолклорна група. Ние знаеме за вашата
дейност. Вашето читалище е уникално с едно нещо, че вие поддържате библиотекар
разделяте щата, който другите услужливо си прибират. Това показва вашия морал.
Вие не сте на нивото на читалището, защото се опитвате да ни критикувате. Вие ако
бяхте загрижен какво пречи да подпомогнете кметицата на празник на селото, на Тодоров
ден да пее тази група и т.н.
Няма да се впускам защо сте изгонили предната певческа група а създали нова това
си е ваша работа. Вие сте автономен орган, където политиците не могат да се намесват.
Морално погледнато обаче недейте ни критикува, защото ние този орган удостоверява
субсидията, която получавате. Откажете се от субсидията от държавата и не идвайте за
отчет. След като получавате тези 19 000 лв. от държавата ние сме хората, които проверяваме
дали сте извършили мероприятията или не сте. И ако име сигнал не конкретно срещу вас че
давате проформа или неверни данни ние имаме право да сизираме Съюза на читалищата или
държавните финансови органи. Така, че помислете в тази посока опитайте се да помогнете не
лично, не да се обичате но в името на селото…в общинския отдел култура казах безброй
мероприятия а вгражданите няма усещане за град. С 370 000 ще организирам всяка събота и
неделя концерти на центъра, за да усети този град, че има културна дейност.
Недейте ни поучава ние имаме по-добър поглед от вас, по-добре знаеме кое работи и
не работи не разваляйте доброто впечатление, което имаме от вашето читалище.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
За реплика д-р Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н Костадинов, вие си позволихте да упрекнете председателя на читалището в
Самораново, че обобщава…но аз останах с усещането, че и вие правите обобщение.
Тръгвайки от Самораново…вменявате на саморанското читалище неща, които за него не са
характерни. Моля ви в тази посока да конкретизираме това нещо. Що се отнася до това един
млад човек имайки потенциал или не ви моля нека всички председатели на читалища са като
този млад господин.
Г-н Чимев пожелавам си на общината да има повече такива млади хора.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря д-р Соколов.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме доклада и отчета на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 87
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1927”, с. Самораново,
Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община
Дупница. /вх. № 255/10.04.2019 г./
Становища на ПК.
Положително. Благодаря.
Становища на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Ще си прецизирам думите. Забелязах, че д-р Соколов го нямаше определено време.
Дали не отиде да си направи ония въпросен преглед. Положително е становището.
Тука па друго интересно нещо. Нямат подпис на секретар на читалището.
Това д-р Соколов няма откъде да го знае, защото той даже няма докладни и ни е чел.
Аз не виждам подпис на секретар на читалището. Председателя е подписал в лицето на г-жа
Гаведска. Не че е лесно да си председател на читалище в Баланово. Съвсем не е лесно. С
решение на общото събрание читалището може да освободи членовете от членски внос не е
задължително да има. Членският внос за мен като съветник е показател и закупуването на
книги дали има дейност. 90 лв. приходи членски внос. Ако 1 лев е членски внос значи 90
човека в Баланово имат интерес към това читалище.
Истината е много дълга и тъжна за читалището в Баланово няма да я разказвам
защото достатъчно очернихме нещата. Лошо или добро 11 000 лв.е усвоило това читалище
за миналата година. Тези 11 000 лв. в крайна сметка можеше да бъдат дадени на читалището
в Самораново или някой друг.
Г-н председател на читалището в Самораново от тази година общината има
действаща наредба, с която вие може да кандидатствате по отделен ред за финансиране на
културни проекти. Освен в нашата община може да направите 160 и няколко са
кандидатствали по проекта Агора.знам, че вие кандидатствате по проекти. Дори нашата
община противно на това, което вие казвате даваме възможност кандидатствайте
представете нещо интересно което искате да направите и за догодина бъдете одобрени. Това
се отнася за всички читалища.
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Комисията прие да бъде подкрепен отчета, защото по стар комунистически обичай
всички реквизити са изпълнени. Помислете за бъдещето като цяло.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Най-накрая Костадинов започна по-смирено да се изказва и да говори. Не ми хареса,
че с лекота разпределя субсидията от едно читалище за друго.
Знаеш ли г-н Костадинов, че в Баланово има между 20-30 деца, които учат в Дупница
и всеки ден ходят в библиотеката в Баланово за книжка ако не всичките поне 1-2 от тях.
Това читалище стои отворено. Не бива да смесваме както се опитва да вмени колегата
Павлов и да вменяваме на читалищните дейци политически функции, политическо
противопоставяне в читалищата. В читалищата членуват хора от всички партии Бистрица е
пример другите населени места също. И аз членувам м „Зора“ там членувате вие и вие и т.н.
не бива да вменяваме такива отговорности.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
Преминаваме към гласуване.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 88
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр.
Дупница. /вх. № 256/10.04.2019 г./
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Становища на комисията по образование.
Положително. Благодаря.
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Не виждам желаещи.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 89
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр.
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Спартак 2006”, гр. Дупница. /вх. №
257/10.04.2019 г./
Становища на комисията по образование.
Положително. Благодаря.
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Не виждам желаещи.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 90
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Спартак 2006”, гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински
съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община
Дупница. /вх. № 258/10.04.2019 г./
Становища на комисията по образование.
Положително. Благодаря.
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Не виждам желаещи.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 91
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Последна точка от дневния ред е докладна записка от Виолета Инкьова – общински
съветник в Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените
читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Зора 1858”, гр.
Дупница. /вх. № 246/10.04.2019 г./
Аз колеги като негов председател няма да участвам в обсъждането и гласуването
независимо, че докладната е от Виолета Инкьова трябва да изберем някой който да заеме
мястото ми и да ръководи сесията.
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Предлагам да гласуваме г-н Йордан Йорданов да води заседанието по последната
точка от дневния ред.
Колеги, който е „за“ г-н Йордан Йорданов да води заседанието, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

Заповядайте г-н Йорданов.
От мен весели и приятни великденски празници.
Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н зам.председател.
Благодаря колеги за оказаното доверие. Честта ми се падна да представя докладната на
най-голямото читалище. Докладна записка от Виолета Инкьова – общински съветник в
Общински съвет - Дупница, относно Приемане на доклад за осъществените читалищни
дейности и изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница.
/вх. № 246/10.04.2019 г./
Становища на комисията по образование.
Положително. Благодаря.
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Разисквания по докладната?
/обаждане от място/
Преминаваме към гласуване.
Колеги, който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 92
1.Общински съвет – Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2018 г. на НЧ “Зора 1858”, гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Благодаря ви колеги.
До 31 май.

Заседанието бе закрито в 13.40 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ адв. Йонко Гергов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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

61

