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

......

ПРОТОКОЛ
№4
Днес 27.04.2018 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе ІV-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 31 общински съветници.
Отсъстваха Иван Раков и Виолета Инкьова.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров 10.09 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми госпожи и господа.
В залата присъстват 31 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам ІV редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 268/20.04.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Освобождаване на временно избрания управител, утвърждаване на решението на
конкурсната комисия и избор на нов управител на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.
Дупница. /вх. № 238/13.04.2018 г./
2. 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
2019 година. /вх. № 240/16.04.2018 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на поземлен имот 68789.19.77 по кадастралната карта на град Дупница, с площ
725 квадратни метра. /вх. № 244/17.04.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 138/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. /вх. № 245/17.04.2018 г./
5. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени
имоти с идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245;
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68789.21.246; 68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147 по КК на гр. Дупница и
идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386;
65245.3.387; 65245.3.385 по КК на с. Самораново). /вх. № 248/17.04.2018 г./
6. 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. № 249/17.04.2018 г./
7. 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 2018 г. /вх. № 250/17.04.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за изменение на
регулацията на част от кв. 169, 171 и 191 по регулационния план на гл. Дупница и
изменение на улична регулация на улици: „Димчо Дебелянов“ в участъка от ос. т 2166 до
ос. т 945 по регулационния план (с идентификатор 68789.13.422 по кадастралната карта),
„Дружба“ в участъка от ос.т 709-2249-2246 по рег. план (с идентификатор 68789.13.424 по
кадастралната карта). /вх. № 251/17.04.2018 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като водещ партньор на община Крива Паланка, Република Македония по втора покана за
набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично
сътрудничество България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. /вх. № 252/18.04.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като партньор на община Куманово, Република Македония по втора покана за набиране на
проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество
България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз. /вх. № 253/18.04.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична
държавна собственост. /вх. № 254/18.04.2018 г./
12. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2017 г. на НЧ на територията на Община Дупница. /вх. №
257/18.04.2018 г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Разпределение на набраните средства за дейностите на Местната комисия за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове. /вх. №
258/18.04.2018 г./
14. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община
Дупница за 2018 г. /вх. № 259/18.04.2018 г./
15. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на МБАЛ „Свети Иван Рилски“
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 260/18.04.2018 г./
16. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр.
Дупница. /вх. № 261/18.04.2018 г./
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17. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „Водоснабдяване и
канализация - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 262/18.04.2018 г./
18. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „Ученическо хранене Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 263/18.04.2018 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Заличаване на „Финансово – счетоводна къща – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/,
гр. Дупница. /вх. № 264/18.04.2018 г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Исторически музей
– Дупница, като партньор на Център за развитие на трети североизточен район за
планиране, Република Македония по Втора покана за набиране на проектни предложения
по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз. /вх. № 266/19.04.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 280/26.04.2018 г. от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно допълване на дневния ред с докладна
записка с вх. № 279/26.04.2018г., относно Решение за придобиване на право на собственост
върху 560/689 идеални части от поземлен имот с идентификатор 39339.500.69 по
кадастралната карта на с. Крайници чрез правна сделка. Тази докладна да бъде т. 21.
Който е “за” това да допълним дневния ред с извънредната докладна записка, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приемат се докладната записка да бъде включена в дневния ред.
Който е “за” това да гласуваме целия дневен ред с допълнението и е съгласен, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Освобождаване на временно избрания управител, утвърждаване на решението на
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конкурсната комисия и избор на нов управител на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.
Дупница. /вх. № 238/13.04.2018 г./
2. 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
2019 година. /вх. № 240/16.04.2018 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на поземлен имот 68789.19.77 по кадастралната карта на град Дупница, с площ
725 квадратни метра. /вх. № 244/17.04.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 138/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. /вх. № 245/17.04.2018 г./
5. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени
имоти с идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245;
68789.21.246; 68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147 по КК на гр. Дупница и
идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386;
65245.3.387; 65245.3.385 по КК на с. Самораново). /вх. № 248/17.04.2018 г./
6. 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. № 249/17.04.2018 г./
7. 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 2018 г. /вх. № 250/17.04.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за изменение на
регулацията на част от кв. 169, 171 и 191 по регулационния план на гл. Дупница и
изменение на улична регулация на улици: „Димчо Дебелянов“ в участъка от ос. т 2166 до
ос. т 945 по регулационния план (с идентификатор 68789.13.422 по кадастралната карта),
„Дружба“ в участъка от ос.т 709-2249-2246 по рег. план (с идентификатор 68789.13.424 по
кадастралната карта). /вх. № 251/17.04.2018 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като водещ партньор на община Крива Паланка, Република Македония по втора покана за
набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично
сътрудничество България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. /вх. № 252/18.04.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като партньор на община Куманово, Република Македония по втора покана за набиране на
проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество
България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз. /вх. № 253/18.04.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична
държавна собственост. /вх. № 254/18.04.2018 г./
12. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
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бюджета средства за 2017 г. на НЧ на територията на Община Дупница. /вх. №
257/18.04.2018 г./
13. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Разпределение на набраните средства за дейностите на Местната комисия за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове. /вх. №
258/18.04.2018 г./
14. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община
Дупница за 2018 г. /вх. № 259/18.04.2018 г./
15. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на МБАЛ „Свети Иван Рилски“
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 260/18.04.2018 г./
16. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр.
Дупница. /вх. № 261/18.04.2018 г./
17. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „Водоснабдяване и
канализация - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 262/18.04.2018 г./
18. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на „Ученическо хранене Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 263/18.04.2018 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Заличаване на „Финансово – счетоводна къща – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/,
гр. Дупница. /вх. № 264/18.04.2018 г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Исторически музей
– Дупница, като партньор на Център за развитие на трети североизточен район за
планиране, Република Македония по Втора покана за набиране на проектни предложения
по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз. /вх. № 266/19.04.2018 г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
придобиване на право на собственост върху 560/689 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 39339.500.69 по кадастралната карта на с. Крайници чрез правна сделка.
/вх. № 279/26.04.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Освобождаване на временно
избрания управител, утвърждаване на решението на конкурсната комисия и избор на нов
управител на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 238/13.04.2018 г./
Моля да чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за дискусия по докладната записка. Не виждам желаещи за
изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
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.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, и на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 52
1.Общински съвет-Дупница утвърждава резултатите от проведения конкурс,
обективирани в Протокол на конкурсната комисия от 03.04.2018г., за възлагане на
управлението на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.Дупница.
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2.Общински съвет-Дупница освобождава Силвия Кирилова Илинска, с ЕГН
9108032935, като управител на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 204549589, без
да я освобождава от отговорност.
3.Общински съвет-Дупница избира Георги Захариев Зарев, с ЕГН 7201102840, за
управител на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 204549589.
4.Определя възнаграждение на управителя на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД,
гр.Дупница в размер на 860 /осемстотин и шестдесет/ лева.
5.Общински съвет-Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи
Договор за управление на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, гр.Дупница с Георги Захариев Зарев.
6.Възлага на новоизбрания управител да заяви за вписване настоящите промени по
партидата на дружеството в Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща. 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 2019 година. /вх. № 240/16.04.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми зам. Кмет.
Уважаеми колеги.
Дами и господа.
Комисията има положително становище за докладната, но много ви моля да ви заостря
вниманието както и на гражданите на гр. Дупница върху самото същество, по същество
докладната. Ще видите, че в момента на територията на гр. Дупница действат 23 различни
социални модела или дейности, предприятия, клубове и т.н., които се грижат за инвалиди,
пенсионери, деца, ромска интеграция и още 5 предложения са в проект. Казвам всичко това
защото искам дебело да подчертая, че когато някой се упражнява на темата, че нямало
социална отговорност или че политиците не си вършат работата. Ето че администрация ли,
ОбС ли т.н. си е свършил работата 23 действащи и 5 в проект. В този град не трябва да има
гладен, не трябва да има некъпан, не трябва да има небръснат човек. И ще кажа още нещо към
хората които работят в тези социални предприятия, ще ги помоля. Да, беше бурно време,
беше преход, беше тежко, ниски заплати, но аз апелирам към тези социални работници, ще ги
нарека, нека от тука на там да обърнем тренда. Нека наистина тези хора да бъдат с мисъл за
социалното, с мисъл за хората на които служат. Нека изпълним тези 28 проекта с истинско
съдържание. Без да прозвучи по друг начин, но наистина администрацията заслужава похвала
за това което е свършила, за милионите които привлича по линия на тези соц. Проекти и това
следва да бъде казано.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов.
Комисията по младежта и спорта, г.н Павлов. Благодаря. Г-н Кирилов. Благодаря ви
колеги. Имате възможност за изказване по докладната записка.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува!
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА 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
РЕШЕНИЕ
№ 53
1. Общински съвет – Дупница приема Годишен план за развитие на социалните услуги
на територията на Община Дупница за 2019 година /Приложение/.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, да представи 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.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Решение за продажба на поземлен имот 68789.19.77 по кадастралната карта
на град Дупница, с площ 725 квадратни метра. /вх. № 244/17.04.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Положително. Благодаря. Г-н
Пилев. Благодаря.
Преминаваме колеги към дискусия по докладната. Имате възможност за изказване.
Няма такива.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
за
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18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 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
№ 54
1. Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 68789.19.77 /землище шестдесет
и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район деветнадесет, имот
седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, община
Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед: 18-4924 от 26.06.2015 год. на Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър - Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, улица
“Люляк” №33 , с площ: 725 кв.м /седемстотин двадесет и пет 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:
5348 /пет хиляди триста четиридесет и осем/. Без съдържащите се в имота сгради, с пазарна
оценка 22 328 лв. /двадесет и две хиляди триста двадесет и осем лева/ без ДДС, съгласно
експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.
2.Общински съвет Дупница определя:
2.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението.
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2.2.Размер на депозита за участие в търга – 2 232. 80 лв. /две хиляди двеста тридесет и
два лева и осемдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на Решение № 138/29.10.2009 год. на Общински съвет Дупница. /вх. №
245/17.04.2018 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за дебат по докладната. Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Кирил Димитров Кирилов
за
29. Крум Богданов Бонев
за
30. Пламен Петров Соколов
за
31. Виолета Йорданова Зашева
за
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32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.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, чл.41, 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
№ 55
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Обект № 2 с нов
идентификатор 68789.607.131.5.14 по кадастралната карта на град Дупница, одобрен със
Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ
56.43 кв.м.
2. Общински съвет Дупница изменя т.2, на Решение №138/29.10.2009 год. на
Общински съвет Дупница, както следва: Обект № 2 с нов идентификатор 68789.607.131.5.14
по кадастралната карта на град Дупница, одобрен със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 56.43 кв.м, с пазарната оценка на
обекта е 55 783 лв. /петдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и три лева/ лв., съгласно
експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти”.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени имоти с
идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245; 68789.21.246;
68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147
по КК на гр. Дупница и идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386; 65245.3.387; 65245.3.385 по
КК на с. Самораново). /вх. № 248/17.04.2018 г./
Нека колеги чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Благодаря ви. Положително
становище на комисията.
Колеги, имате възможност за изказване. Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
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Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), предлагам Общински съвет – Дупница да вземе следното
І. Общински съвет –Дупница одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на елементи на техническата инфраструктура
напорен водопровод през поземлени имоти с идентификатор 68789.21.60, с начин на трайно
ползване: Пасище; 68789.21.70, с начин на трайно ползване: за селскостопансг, горски,
ведомствен път; 68789.21.245, с начин на трайно ползване: За съоръжение на водопровод;
68789.21.246, с начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница); 68789.21.243, с
начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение; 68789.21.148,
с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; 68789.21.147, с начин на
трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 68789.604.194, с начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване по КК на гр. Дупница и идентификатори
65245.3.394, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;
65245.3.393, с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.392 с начин на трайно ползване:
Пасище; 65245.3.391, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен
път; 65245.3.386, с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.387, с начин на трайно
ползване: За селскостопански, горски ведомствен път; 65245.3.385 с начин на трайно
ползване: Нива по КК на с. Самораново - общинска собственост, за изграждане на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“.
ІІ. Общински съвет-Дупница дава предварително съгласие за прокарване на трасе на
линейните обекти на техническата инфраструктура - напорен водопровод през поземлени
имоти с идентификатор 68789.21.60, с начин на трайно ползване: Пасище; 68789.21.70, с
начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 68789.21.243, с
начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение; 68789.21.147,
с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски ведомствен път; 68789.604.194 с
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по КК на гр. Дупница и идентификатори
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65245.3.394, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път;
65245.3.393, с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.392 с начин на трайно ползване:
Пасище; 65245.3.391, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен
път; 65245.3.386, с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.387, с начин на трайно
ползване: За селскостопански, горски ведомствен път по КК на с.Самораново - общинска
собственост, за изграждане на обект: „Реконструкция на помпена станция „Таушаница“,
гр. Дупница” (поземлени имоти с идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и
изграждане на напорен водопровод от помпена станция „Таушаница“ до
разпределителна шахта „Дренски рид“.
ІІІ. Общински съвет –Дупница разрешава на Олга Богданова КитановаЗаместник Кмет на община Дупница, да възложи изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – Парцеларен план(ПП), с цел определяне трасето за изграждане на
обект: „Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени
имоти с идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен
водопровод от помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски
рид“ през поземлени имоти с идентификатор 68789.21.60, с начин на трайно ползване:
Пасище; 68789.21.70, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен
път; 68789.21.245, с начин на трайно ползване: За съоръжение на водопровод; 68789.21.246, с
начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница); 68789.21.243, с начин на
трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение; 68789.21.148, с начин
на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; 68789.21.147, с начин на трайно
ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 68789.604.194, с начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване по КК на гр. Дупница и идентификатори 65245.3.394, с
начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 65245.3.393, с начин
на трайно ползване: Пасище; 65245.3.392 с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.391, с
начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 65245.3.386, с начин
на трайно ползване: Пасище; 65245.3.387, с начин на трайно ползване: За селскостопански,
горски ведомствен път; 65245.3.385 с начин на трайно ползване: Нива по КК на с.
Самораново - общинска собственост
С проекта да бъдат определени сервитутни ивици, представляващи част от
поземления имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за които с
нормативен акт ще бъдат въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на
поземления имот.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ и изискванията
на Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта два месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща 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. № 249/17.04.2018 г./
Да чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов. Г-н
Пилев. Благодаря ви г-н Пилев.
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Колеги, имате възможност за изказване по докладната. Няма такива заявки за
изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Кирил Димитров Кирилов
за
29. Крум Богданов Бонев
за
30. Пламен Петров Соколов
за
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.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
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РЕШЕНИЕ
№ 57
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т.Б
“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.”.
2.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 по 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,
стр.2422, с пазарна оценка 81 363,00 лв. /осемдесет и една хиляди триста шестдесет и три
лева / без ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими
имоти.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 8136,30 лв. /осем хиляди сто тридесет и
шест лева и тридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна цена.
3.4.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.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща 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 2018 г. /вх. № 250/17.04.2018 г./
Нека да чуем становище на всички комисии. Г-н Костадинов. Благодаря ви г-н Пилев.
Г-н Павлов. Г-н Кирилов. Благодаря. Положителни становища на всички комисии.
Имате възможност колеги за изказвания. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, в изпълнение на т. 2 от Решение №
34/30.03.2018 г. на Общински съвет Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 58
1. Общински съвет – Дупница приема Годишен план на дейностите за подкрепа за
личностно развитие за 2018 г. /Приложение 1/.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за изменение на
регулацията на част от кв. 169, 171 и 191 по регулационния план на гл. Дупница и изменение
на улична регулация на улици: „Димчо Дебелянов“ в участъка от ос. т 2166 до ос. т 945 по
регулационния план (с идентификатор 68789.13.422 по кадастралната карта), „Дружба“ в
участъка от ос.т 709-2249-2246 по рег. план (с идентификатор 68789.13.424 по кадастралната
карта). /вх. № 251/17.04.2018 г./
Колеги, да чуем становището на комисията. Г-н Пилев. Благодаря ви.
Колеги, имате възможност за изказване.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 59
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за изменение на
Подробен устройствен план (ПУП) - План за изменение на регулацията на част от кв.169, 171
и 191, което обосновава необходимостта от изключване на незастроените терени (бивша
земеделска земя, подлежаща на възстановяванепо реда на ЗСПЗЗ) от трите квартали,
попадащи в обхвата на свлачище ”Брянск” и изменение на уличната регулация на улици:
”Димчо Дебелянов” в участъка от ос. т 2166 до ос.т 945 по рег. план на гр.Дупница (с
идентификатор 68789.13.422 по кадастралната карта), ”Дружба” в участъка от ос.т 709-22492246 по рег. план на гр.Дупница (с идентификатор 68789.13.424 по кадастралната карта).
2.Разрешава на Кмета на община Дупница да възложи изработването на проект за
изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за изменение на регулацията на част
от кв.169, 171 и 191 по регулационния план на гр.Дупница, попадаща в обхвата на свлачище
Брянск” и изменение на уличната регулация на улици: ”Димчо Дебелянов” в участъка от ос. т
2166 до ос.т 945 по рег. план гр.Дупница (с идентификатор 68789.13.422 по кадастралната
карта), ”Дружба” в участъка от ос.т 709-2249-2246 по рег. план на гр.Дупница (с
идентификатор 68789.13.424 по кадастралната карта), съответстващ на обхвата и
съдържанието на одобреното задание.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване
на съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като водещ партньор на община Крива Паланка, Република Македония по втора покана за
набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично
сътрудничество България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за
предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. /вх. № 252/18.04.2018 г./
Становище на икономическа комисия. Г-н Костадинов. Благодаря. Комисията по
младежта и спорта г-н Павлов. Благодаря ви колеги.
Имате възможност за изказване по докладната записка. Няма заявки за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
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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. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 60
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като водещ партньор с проектно предложение по Програма Интеррег-ИПП за
трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, съфинансирана от
Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, покана с референтен
No. 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ, Специфична цел 2.1.
Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро
опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство, както и да
изпълнява проекта, в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет - Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница
да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
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3. Общински съвет - Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета на Община
Дупница да осигури имота, публична общинска собственост за реализиране на проекта,
както и безвъзмездното ползване на ремонтираните по проекта активи най-малко 5 години
след приключването му.
4. Общински съвет - Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да
подписва всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното
предложение и реализиране дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване
на съгласие за разработване и кандидатстване с Проектно предложение на община Дупница
като партньор на община Куманово, Република Македония по втора покана за набиране на
проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество
България - Македония 2014-2020, съфинансирана от инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз. /вх. № 253/18.04.2018 г./
Да чуем становище на икономическа комисия. Благодаря. Г-н Павлов. Положителни
становища на двете комисии.
Колеги, имате възможност за изказвания. Въпроса г-жа Николова.
/Д-р Николова – общ. съветник: Крайния срок 11 май не е ли кратък?/
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – ЗАМ. КМЕТ:
Кратък е. Така е за съжаление. Таз годишните проекти обикновено има около 2 месеца
за подготовка, което включва практически намиране на партньори и ние разбира се
предварително сме знаели. Така, че ще се справиме. По същия начин беше и на миналата
сесия когато 2 проекта със Сърбия дадохте съгласие да кандидатстваме, входирахме ги
успешно. Така че надяваме се и този път нещата да се случат.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Колеги, други изказвания? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор на Община Куманово, Република Македония с проектно
предложение по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България –
Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на
Европейския съюз, покана с референтен No. 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2.
ТУРИЗЪМ, Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез
сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното
наследство, както и да изпълнява проекта, в случай на одобрението му, съгласно
изискванията на програмата.
2. Общински съвет - Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница
да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет - Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета на Община
Дупница да осигури имота, частна общинска собственост за реализиране на проекта, както и
да осигури безвъзмездното ползване на изградените по проекта активи най-малко 5 години
след приключването му.
4. Общински съвет - Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да
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подписва всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното
предложение и реализиране дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване
на съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична
държавна собственост. /вх. № 254/18.04.2018 г./
Колеги, нека чуем становище на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
Имате възможност за изказвания. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
отсъства
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
отсъства
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Кирил Димитров Кирилов
за
29. Крум Богданов Бонев
за
30. Пламен Петров Соколов
за
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

29
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 15, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 6, ал. 2
от Правилника за прилагате на Закона за държавната собственост и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 62
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за предоставяне на Община Дупница за
безвъзмездно управление на части от имот – публична държавна собственост, представляващи
5 /пет/ стаи с №№ 62, 63, 68, 69 и 70, с площ съответно 12 кв. метра, 31 кв. метра, 15 кв. метра,
14 кв. метра и 16 кв. метра, на III-я етаж от четириетажното тяло на административната сграда
с идентификатор 68789.17.54.1, с адрес: пл. „Свобода“ № 1, УПИ II, от квартал 62 по плана за
регулация и застрояване на гр. Дупница /Поземлен имот 68789.17.54 по Кадастралната карта,
одобрена със Заповед № 300-17.54/30.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК/,
актувани с акт за държавна собственост № 1055/29.11.2007 г. на Областния управител на
Област Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Обкина Дупница да предприеме всички правни и фактически
действия за изпълнение на настоящото решение.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2017 г. на НЧ на територията на Община Дупница. /вх. № 257/18.04.2018
г./
Колеги, нека да чуем становището на всички комисии. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Понеже става въпрос за читалищата, искам да кажа няколко думи. Вие знаете, че от
години вече ние взехме така на мониторинг дейността на читалищата и може би този
мониторинг и този завишен контрол лека по лека почна да дава резултати. Съвсем не е това
което ни се иска да бъде, но наистина се усеща така активизация в тяхната дейност. Другата
добра новина е, че тази година читалищата имаха завишение на субсидиите с около 10%,
което е положителен факт. Лошото е, че така да се каже тези които са си действащи си
останаха действащи, тези които не са особено активни продължават да не са особено активни,
но механизмите които разполага ОбС и респективно администрацията не са многобройни.
Така че няма и кой знае какво да се направи освен това което се прави в момента, именно този
въпросен мониторинг. Конкретно по самите читалища. Комисията прие отчетите на
читалищата. Например за разлика от миналата година когато 3 не бяха приети, сега се
забелязва поне в едно от тях съществено завишение на дейността в Червен брег. Единствения
отчет който не приехме е на читалището в с. Крайници, по простата причина, че там отчета е
подписан от новото ръководство, а съда е отказал да впише новото ръководство. Така че ние
считаме, че за да не се, а и това е мнението на експерта в общината, че за да не стане някаква
колизия в последствие, по добре да не се приеме сега отчета, да се приеме след като бъде
утвърдено ръководството. Така бяхме посъветвани.
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Сега искам да подчертая няколко неща. Както вече казах в Червен брег продължава да
има нужда от ремонт на помещението на читалището. Читалище „Христо Ботев 1978“ исках
да използвам тука кмета или заместника, тази година имат празник г-н Председател, ако може
субсидията да им се преведе малко по-рано за да подготвят, имат годишнина, кръгла
годишнина. И другото е читалището „Пенчо Славейков“, което е в Пътни строежи също се
оплакаха от изключително лоша материална база. Там има нов секретар и нали ако може,
общината не е длъжна, искам да подчертая, но ако има възможност да планираме и ако може
с нещо да помогнеме.
Ще се обърна и към читалищните секретари и повече към председателите на
читалищата, че ще продължиме да наблюдаваме внимателно. Ще подчертая неприятния факт,
отново наблюдаваме разнобой в селата между читалища и кметове и директори. Вчера
говорихме с директорите, оня ден говорихме с читалищните секретари, говориме и с
кметовете. Този разнобой, това противоборство трябва да престане и ще престане с каквито и
да е средства. Ако трябва година след година ще настояваме, но нещо трябва да се промени.
Завършвам само с това, отново искам да повторя, че като цяло нормативната уредба в тази
област, където се изливат според мен не малко средства трябва да бъде подобрена. И още
един аспект на това което говорихме преди за социалните дейности. Ето например вече 2
читалища се занимават приоритетно с ромски деца и скромното ми мнение е, че дейността и
на двете читалища клони към нула. Аджаба по 1 детенце да ограмотят тази година алал да им
е държавната субсидия и всичко, но за целта трябва да има контрол, контрол който очевидно
нормотворците не са определили кой ясно да извършва.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов. Г-жа Диканска.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н зам. Кмет.
Колеги.
На вчерашното редовно заседание на комисията по образование и култура възникнаха
много дебати относно отчетите на читалищата и тяхната дейност. По принцип ние приемаме
отчетите, но бихме искали от догодина тези отчети ако могат да бъдат съгласувани и от
кметовете по места, защото ние имаме не толкова преки наблюдения, както наблюдават
кметовете какво се върши по малките населени места, как работят, колко работят и дали това
което стига до нас като информация в отчетите е напълно вярно. Следващото нещо което е за
препоръчване е тези дебати да ги осъществяваме не само когато те внасят отчетите си, а
тогава когато са техните програми. Ние тогава трябва да дебатираме, тогава трябва да не
приемаме техните програми и по този начин да ги накараме да работят, а не когато ни
представят някакви отчети, че нещо са свършили.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Диканска. Г-н Павлов на комисията за младежта и спорта.
Положително. Благодаря. Г-н Пилев. Благодаря. Г-н Кирилов. Благодаря ви.
За изказване г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ – общ. съветник:
И аз имах доста въпроси относно отчетите. За жалост вчера присъстваха само 4 от 13
читалища и беше записано в нашия протокол, че мнение е да не бъдат приети отчетите на
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тези читалища които не дойдоха. Сага има една такава тенденция, че след като не са парите от
общината давайте да ги приемеме пък какво искат да са писали. Не съм съгласен. Тези пари
са на всички нас от данъци. На разговори с председатели на читалища казват ние сме
независими, вие не може да ни се месите. Какво значи независими? Тия хора са избрани от
членовете на читалищата или на населените места, значи ли че трябва да си правят каквото си
искат и честно казано в отчетите имаше доста интересни неща. За съжаление обаче не
можахме да си зададем въпросите защото от 13 читалища само 4. Това са на читалище „Зора“,
Бистрица на централното читалище, което е в Дупница, „Светлина“ Бистрица, читалището в
Джерман и читалище Яворов, това бяха на комисия.
Моето мнение е да не бъдат приети отчетите. Крайно време е един път за винаги да се
каже стоп на ………….
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Михалчев. Г-н Соколов, за изказване.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Здравейте колеги. Искам да поздравя всички които не смятат, че Пекин е във Виетнам.
Защото до сега не съм взимал думата да мога………..да знаят. За групата на ГЕРБ, Пекин е в
Китай, а по някакъв начин йерархично го предайте до Председателя на парламента да знае, че
Пекин е в Китай. Това първо. Това е защото говориме за читалища и нали човек се обогатява
непрекъснато и се обучава в живота, но винаги можем да научим нещо ново освен Винету, да
научиме че Пекин е във Виетнам.
Що се отнася до темата искам да кажа на тези хора ги познавам от години, някои са от
много години, че това са абсолютни самарянци. Работят за жълти стотинки независимо от
претенциите, които има публичния орган и работят мога да кажа в едни нечовешки условия.
Пример г-н Председател, пример читалището което се помещава в Пътни строежи. Аз
предлагам преди да даваме каквито и да е препоръки към тия хора, вие го организирайте, да
поканим и медиите и да отидем да видиме какво е отношението на изпълнителната власт в
Дупница, г-н Михалчев, какво е отношението на изпълнителната власт в Дупница към
книгата. Ама то какво да бъде по-различно като зам. Кмета отговарящ за тая дейност е с доста
дискотабилен ценз. Какво да бъде? То е особено. За това г-н Председател приемете го като
предложение и разчитам да направите организация. Нека преди да съдиме тези хора, което и
да е читалище, аз съм сигурен, че болшинството от залата не могат и да допуснат в каква
обстановка работят тези хора. Предлагам да организирате, аз ще се отзова. Ще бъда от тези
които ще дойда и ще ви съпроводя евентуално вие ако решите да дойдете. Направете график
да обиколиме всичките читалища, защото си заслужава. Тези хора работят с деца и те работят
мога да кажа поне от 20 год. това което аз имам впечатление с душа и сърце.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов. Други изказвания? Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Аз ще продължа може би в тона в който се изказа Пламен Соколов. Не ми харесват
тези думи мониторинг, на зор да ги накараме и т.н. Да трябва да има ред, да се намесваме, по
добре да заменим всичко това с думата съдействие, защото действително читалищата са
независим орган, който по някакъв начин зависи от нашата помощ, но в такъв дух се
изказвам. Действително читалищата имат и други проблеми. На скоро имаше и дебати по
телевизията наблюдавах по една от програмите с материалната база, с компютри, лаптопи и
т.н. Има добри читалища които работят, както и при нас добри съветници, които работят
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добре, други които работят по-малко добре. Или един служител работи много добре, другия
работи по-лошо. Така, че трябва да знаем, че и тези които вършат по-малко работа и човек
следи дейността ще види, че може да има 2, 3 мероприятия обаче те са почти изведени да
кажеме когато е нещо танцов състав или друг музикален, просто са на професионално ниво.
Имат ли те пари да привлекат некакви треньори, съветници по тези въпроси? Нямат. Не могат
да го направят. Самички го правят това нещо. Така, че нека да приемем отчетите на всички,
може със забележки и т.н. и по-малко вмешателство. Нека има контрол, но тези думи които ги
казаха в началото на мен специално не ми харесват и би трябвало това ще да го чуем от
дясната страна на залата, а не от тук от ляво.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански. Реплика на г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Пехливански, това което го предлагаш нема да стане и ще ти кажа защо. Нагледен
пример читалището в Крайници. Направен опит за преврат в скоби „политически“.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Пехливански, много ви моля и д-р Соколов, да не развяваме розови балони. Много
ви моля. Едно читалище харчи средно държавна субсидия в размер на 9 500 лв. Има читалища
които срещу тази сума развиват много дейност. Не ме карайте сега да изброяваме как за едни
пари едни правят много, а някои не правят нищо и по цял ден си седят. И това го признаха е
тука са секретарите. Не искам да вадя пред обществото тези данни защото са жалки.
Например читалището в с. Баланово където председателя сега забравих как се казваше, вече с
години няма дейност, с години. Какво смятате вие по този въпрос? Не считате ли, че не е
редно или настоятели като един който го виждах с очите си от Крайници, където иска да му
се плаща……читалището му било плащало, защото държавата давала пари. Тя държавата
дава пари, цитирам, защо да не ни дават и на нас по 50 лв. настоятелите. Въпросния настоятел
вместо той да дава той иска той да вземе от читалището. Разбирате ли? Така, че недейте
много ви моля огнищата и т.н. на българщината…. Има огнища където жените си делят
парите в Самораново. Субсидията я делят на 2. Заплатата на секретаря, половината взима
секретаря половината библиотекаря. Така, че няма да позволя това което ние години градиме
некой сега тука за да може 3 гласа повече тука да гласуват за него и некой да ми хвали и да
ми се прави на популист. Понеже споменахте читалището Славейков. Само, че в читалището
Славейков жената е от 3 месеца, нали починала е предишната секретарка. Там дейността
въпреки мощния отчет клони към нула.
И още нещо. Всъщност за това беше и основната ми реплика. Недейте обещава от
името на общината. Общината може да помогне, но е длъжна. Всяко читалище е
самостоятелно и в този смисъл г-н Михалчев не може кмет да контролира, колкото и да ни се
иска на всичките. Това са едни50 човека селото които са се събрали и са си направили
читалище. Могат да си направят други 50 второ читалище, трети 50 трето читалище. Аз за
това ги молих и призовавам да работят екипно, а не да им вменявате контрол. Нали това
искам много ясно да се знае. И последното нещо. Не че не може общината да помогне, може.
Въпрос е обаче на възможности и ние считаме, че от следващия бюджет и това може да се
случи. И не случайно аз ви изброих какво и къде има нужда, най важното и в най-сбит вид.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов. Дуплика. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Какво означава няма да позволя. Няма да позволя. Кои сме ние да не позволиме?
Макар и председател на икономическата комисия и председател на ОбС, какво означава тази
дума. Няма да позволя. Никой не говори за разгащена работа с извинение.
/реплика от залата/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без реплики от залата г-н Костадинов.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Сега, няма никакъв популизъм. Вашето е популизъм. Оставете читалищата да работят,
а те ако не работят сами ще се закрият в края на краищата. Какво е това нещо? Аз няма да
позволя.
/реплика от залата/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов, без реплики от залата.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Ние сме едни общ. съветници. Председателите на комисиите са също общ. съветници,
Председателя на ОбС е един от нас, какво означава това няма да позволя. А да не се връщаме
сега към тия……… Ами ако има нещо по-фрапиращо кажете го, защо ще го криеме. Баланово
било така, па сега го казвате изплювате камъчето, а сте приели отчета. Така че това ми е
дупликата. Какво ще направим ние с 50 гласа и въобще не съм помислил това нещо, ти си го
помисли, защото сигурно си правиш некакви сметки. Оставете читалищата да дишат и да
работят. Стига, достатъчно да им съдействаме. С това съдействие може да се осъществява
разбира се и контрол, но малко по-етичен контрол, а не така грубо. Ще ги привикваме тука ще
ми дават отчет. Какъв съм аз, общински съветник та ще привиквам читалищата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г – Пехливански, реплика г – н Павлов за изказване ли? Реплика г-н Соколов.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Пехливански това дето го предлагаш няма да стане ще ти кажа защо. Нагледен
пример читалището в Крайници, направен опит за преврат ( политически), благодаря ви г-н
Соколов, към г-н Пехливански, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н Пехливански много ви моля и вие г-н Соколов да не развяваме розови балони, едно
читалище харчи средно държавна субсидия в размер на 9500 лева. Има читалища, които
срещу тази сума развиват много дейност, не ме карайте сега да изброявам как за тези пари
едни правят много, а някои не правят нищо и по цял ден си седят. И това го признаха е тук са
секретарите, не искам да вадя пред обществото тези данни, защото са жалки. Например
читалището в село Баланово, където председателя сега забравих как се казваше вече с години
няма дейност, какво смятате вие по този въпрос, не считате ли че не е редно или настоятели
като един, който го видях от Крайници иска читалището да му било плащало, защото
държавата давала пари, тя държавата дава пари цитирам, защо тя да не ни дава по 50 лева
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настоятелите. Въпросния настоятел, той вместо да дава, той иска да вземе от читалището,
така че недейте много ви моля огнищата и така много ви моля на българщината. Има огнища
където жените си делят парите в Самораново, субсидията я делят да две половината взима
секретаря, другата половина библиотекаря, така че няма да позволя това което години градим,
някои сега да може три гласа да гласуваме за него да някои да го хвали и да се прави на
популист. Понеже споменахте читалището”Славейков”, само че там жената е от три месеца,
нали починала е предишната секретарка, там дейността въпреки мощния отчет клони към
нула и още нещо всъщност това ми беше и основната реплика недейте обещавайте от името
на общината, общината може да помогне, но не е длъжна. Всяко читалище е самостоятелно и
в този смисъл г-н Михалчев не може кмет да контролира, колкото и да ви се иска да всичките.
Това са едни 50 човека в селото, които са се събрали и са си направили читалище, могат да си
направят други две второ читалище, трети да си направят трето читалище, но аз затова ги
моля и призовавам да работят екипно, а не да им вменяваме контрол, нали това искам много
ясно да се знае. И последното нещо, не че не може общината да помогне може, но това е на
възможности и ние считаме че от следващия бюджет и това може да се случи и не случайно аз
ви изброих къде и от какво има нужда, най-важното и в най-сбит вид, благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов, дуплика заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Какво означава няма да позволя, кои сме ние да не позволим, макар и председател на
икономическата комисия или председател на общинския съвет, какво означава тази дума няма
да позволя. Никой не говори за разгащена работа с извинение. Сега няма никакъв популизъм,
вашето е популизъм, оставете читалищата да работят, а те ако не работят сами ще се закрият в
края на краищата, какво е това нещо, аз няма да позволя, ние сме едни общински съветници,
председателите на комисиите са също общински съветници, председателя на общинския
съвет е също един от нас, какво означава това няма да позволя. Хайде сега да не се връщаме
към тях. Ако има нещо по фрапиращо кажете, защо ще го крием, Баланово било така пък се го
казвате изплювате камъчето, а сте приели отчета, така че това ми е дубликата, какво ще
направим ние с 50 гласа, въобще не съм помислил това нещо, ти си го помисли, защото
сигурно си правиш някакви сметки, оставете читалищата да дишат и работят, стига с
достатъчно да им съдействаме. С това съдействие може да се осъществява разбира се и
контрол, малко по-етичен контрол не така грубо, ще ги привикваме ние тук да ни дават отчет,
какъв съм аз общински съветник, ще привиквам на читалищата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански, г-н Павлов заповядайте за изказване.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Господа общински съветници, колеги изказването ми колкото в подкрепа на колегата
Михалчев, толкова може да се приеме и за реплика. Първо какво означава, че ние не можем да
оказваме натиск г-х Пехливански и всички останали. Какво означава, че са независими, както
ние сме избрани от хората, така читалищното ръководство, което е длъжно да осъществява
дейността за която е избрана, както ние е избрана от хората. Това означава, че то подлежи на
обществен натиск, подлежи на обществен контрол. Нима ние не сме част от обществото, нима
ние не може като хора избрани от обществото да инициатори на този обществен контрол.Нима
трябва да ги оставим някои да, които буквални живуркат и имитират дейност и лежат години
наред на субсидиите си, ние трябва да стоим и да си заровите главите в пясъка и да се правим,
че не виждаме, моите аплодисменти, адмирации и поклон пред всички читалищни дейци,
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които си вършат работата. Ние ежедневно ги виждаме, не е нужно да ги сравняваме с тези,
които са бездейни. Много добре се знае в този град кой работи, на техните самодейни състави
излизат на празници, площади, участват във всички мероприятия свързани с обществения
живот, а останалите разчитат на това нещо субсидия, тази грозна дума субсидия и живеят и
съществуват само за да си взимат жалката си мизерна заплата, не мизерна заплата и не вършат
дейността за която са избрани. Ако ние не вършим дейността за която сме избрани ние ще
бъдем подложени на обществен натиск, питам по какъв начин те са подложени на обществен
натиск, защото те са абсолютно съпоставими с нас и още нещо, което колегата Михалчев не
каза, но в разговорите с мен няколко пъти го е споделил. В архивите на читалището в село
Бистрица, освен всички безбройни мероприятия и самодейни състави и дейности, които са
записани е записано до тогава до 45 година те не са взимали никаква субсидия, те не са били
на държавна субсидия, повтарям субсидия и са развивали истинската дейност, това е смисъла
поради, който са възникнали тези читалища, те са възникнали по естествения начин, заради
нуждата на хората и са били в услуга на хората, а не като сега. Да се налага ние да
коментираме тяхното бездействие и да организираме обществен натиск, е за това става
въпрос. Тука не става въпрос, че всички не работят или всички работят. Тези, които не
работят, хората в селата, в градовете трябва да ги подложат на обществен натиск и да им
държат сметка защо не работят и ако трябва с наше съдействие ръководството им да бъде
сменено и да бъдат… не политическа не бъркайте това е обществена структура, хората по
населените места трябва да имат инициативата, това е.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов, други желаещи за изказване, реплика на г-н Соколов. Колеги
моля ви за тишина в залата за да могат да се чуват изказванията.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Колеги да ме чуете, не съм ползвал никога от Община Дупница, каквато и да е, не съм
имал финансова комуникация с Община Дупница, като физическо или юридическо лице. В
този ред на мисли такъв тип декларации, това по смисъла на закона г-н Павлов са
самостоятелни инициативи на хора обединени и нашето право пак ще цитирам като в
Крайници, чуйте ме ще ви отговоря и нашето право е само тези, които са членове на даденото
читалище имат право на такава инициатива, останалите за съжаление имаме право отстрани да
наблюдаваме и ако има добри успехи да се радваме, ако има неуспехи да имаме пожелания.
Вие ще ни предложите друг вариант, той може да заприлича на вариант при, който втори
човек в йерархията вика първия човек и му иска оставка.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Павлов моля ви без реплика в залата.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Моят филм е такъв, искам да кажа, че самия факт и затова взех репликата г-н
Председател, докато си седях и мислех през всичките тези години, аз не знам точната бройка
на читалищата, което е в мой ущърб, но не ми е направило впечатление през различните
години, откакто познавам публичната дейност в тази сграда някоя груба да е поканила да има
кандидат за общински съветник “човек на книгата’’, много е показателно за всички нас.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов, дуплика заповядайте г-н Павлов.
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Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Г-н Соколов моите уважения, до някъде сте прав, но не мога да се съглася с това, че
закона като е несъвършен ние трябва да го следваме сляпо, това че 50 човека са достатъчни да
създадат едно читалище, нека да вземе пример като едно село в Самораново , да каже че има
2000 души значи по тази логика може да има 20 читалища, така ли да разбирам, всеки 50 души
и ние именно, ето това искам да кажа. Разбирате ли? Това, че закона, несъвършенствата на
закона позволяват това нещо, не означава че ние трябва са седим безучастно и да не правим
нищо. Ако трябва ще го сменим, ако имам тази власт ще го смяна аз не съм съгласен по този
начин. Всички знаем, че в едно село има едно читалище и всички граждани трябва да са
облагодетелствани от дейността на това читалище, а не само тези 50 човека то е за всички
граждани.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов, има постъпило заявление от гражданка за изказване, моля само
да се представи, има заявка от читалище в Крайници, който е “за” да допуснем да се изкаже
моля да гласува.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
3

Приема се
Заповядайте г-жо само да се представите на микрофона.
Г–ЖА КАТЯ БЕРЕМОВА – Секретар на НЧ”Развитие 1910”- с.Крайници:
Здравейте, благодаря че ми дадохте възможността да кажа и аз мнение от първо
лице, защото съм читалищен секретар на село Крайници. Значи тези общински сесии мисля,
че са в се случват за да се случват нещата е нашия живот, за да се подобрят нещата, за да се
коригират и да вървим напред. Значи вашата работа господа общински съветници, както и
нашата работа е да сме в полза на хората, да сме в полза на обществото и всеки от нас да си
върши работата както трябва. Това, че читалищата в последните години има някакви, не чак
толкова бяха дейни е факт и че трябва да се работи също е факт. Има читалища, които имат
плюсове, има които имат минуси, работят, не работят, но в бъдеще да се надяваме че всички
читалища ще започнат да работят, както и общински съветници, както и нашата държава да
тръгне най-накрая напред. Аз искам да ви кажа, няма да ви занимавам много само още две
минутки, значи от както съм читалищен секретар в Крайници няма тоалетна в читалището.
Години наред се пишат молби за една тоалетна за едни деца, не става въпрос за никакви
други сделки интереси и т.н. Тази молба беше одобрена октомври месец и декември
началото беше прекратена и когато попитахме в общината защо е спряна изграждането на
тоалетната ни казаха нарочно, аз я спрях нарочно, е това отговор ли е? Тоалетна за деца, в
кой век живеем, какво повече да ви говоря за културата и работата на читалищата, за една
тоалетна не може да се съберат пари. Аз от името на читалищното настоятелство, което в
момента е нелегитимно заради някой си, да политически работи, които се случват е нашето
село, ви каня всичките елате, заповядайте вижте ни базите, вижте как работите, заповядайте
всички, от всички политически партии, читалищата са не политически организации и
другото нещо, което искам да кажа е, че не може да се изискват само някои неща от
читалищата. Аз съм читалищен секретар от 2 години, имам 5 направени събрания. Искам да
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попитам най-накрая селските кметове с мандати няколко поредни, колко събрания са
направили, нямаме едно събрание в Крайници за да се изложат проблемите, какво е
направено, какво трябва да се направи и т.н. Хайде малко обърнете внимание и на
кметовете, на читалищата последните две години доста внимание обърнахте и ние сме се
стегнали ще работим, защото ние трябва да работим и последно завършвам тези наши
предци, които са създали преди много години читалищата, ако днес са на нашето събрание
или изобщо живеят в нашата обстановка сигурно много ще се срамуват, благодаря ви. Аз не
знам кой е спрял, сега сме си подали молба г-н кмета да види какво става не знам. Г-н
Бельов каза”Аз я спрях”, ние бяхме аз и Олег Андров, който ти постоянно обвиняваш, че
иска 50 лева от читалището, което това е извън контекста на неговите думи. Това беше
защото нашето читалище г-жата председател Гергана Славкова иска 250 лева на нея да и
гласуваме заплата, за да ги дава дарения на бабите, които са от групата, ама “аджеба”, какво
ще ги гласуваме на теб, а ти ще ги даваш на бабите, те са си в читалището в субсидията, дай
ги направо на бабите и Олег това го цитираше,а не че той е искал, не си го разбрал, искаше
да каже какво говори председателката, така че Костадине ако искаме да си правим интриги,
извинявай.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви, други изказвания. Няма други изказвания, прекратяваме дебата и
преминаваме към гласуване.Коя процедура е постъпила. Гласуваме докладната записка г-н
Костадинов, направете го на микрофона предложението, добре излезте и го предложете, за
да можем да го запишем.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Ще повторя още веднъж г-н Петков, не че г-н Петков е казал беше на комисия,
консултирахме се. След като е нелегитимно ръководството на Крайници, съдът се е
произнесъл, а е подписано от новото ръководство следва ли да му приемаме отчета, може би
юриста да каже, ще постъпят ли някакви правни последици, ако гласуваме и от тази гледна
точка комисията взе решение, защото те съвсем скоро ще правят ново събрание, така и Катя
така се съгласи и решихме нали г-жа Симова, само на Крайници да не се приеме отчета за да
не постъпват някакви правни последици за общината, не за друго. Ако пък сметнат, че няма
да постъпват така. И сега правя предложение щом ще се гласува амблок за всички читалища
да се допълни като нова точка или като както прецените да отпадне точка 12 и другите
точки да се гласуват. Пак повтарям, ако прецените, че няма да има правни последици да го
гласуваме и него.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, г-н Попов за становище. Направете го на микрофона г-н
Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Аз също дадох предложение да не бъдат приети отчетите на тези 9 читалища, на които
липсваха и предложението ми е на де бъдат амблок приети отчетите, а всяко читалище по
отделно да се гласува.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Кажете кои да отпаднат?
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Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Значи читалище “Светлина” село Бистрица, вчера бяха, читалище “Пейо Яворов” бяха,
читалище Червен брег бяха и читалище “Зора” Дупница бяха, останалите не бяха така, че за
останалите става въпрос да не бъдат приети отчетите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добре да бъдат приети още веднъж на читалище “Светлина” село Бистрица, читалище
“Пейо Яворов”, читалище Червен брег, читалище, “Зора” Дупница да разбрах , моля за
тишина.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н Михалчев с цялото ми уважение горих с Вяра, председателката г-жа Инкьова не е
поканила изрично да присъстват читалищните секретари, ето това го каза секретарката.
Принципа, когато председателя на комисия свиква комисия и кани гости е да каже кои желае
да присъства, както аз предупредих изрично всички читалищни секретари и както каня
различни експерти на нашата комисия, иска да ме разбереш правилно. Иначе ти си прав и ние
миналата година помните ли направихме съвместно заседание на двете комисии и заедно
разглеждахме въпросните читалища, може би вината е наша, че ние трябваше да направим
заедно комисия за да не ги разкарваме тия хора веднъж на нашата, веднъж на вашата после на
сесия после, така че много те моля ако тази гледна точка да оттеглиш това предложение, а
иначе споделям напълно и адмирирам, че това е неуважение и след малко ще се изкажа и аз
по този повод, неуважение е поканен и да не се яви на комисия, но в случая те просто не са
били поканени.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Значи аз вчера на комисия останах с впечатлението, че са били поканени те не са
дошли. Ако това не е било така оттеглям предложението.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Така, че гласуваме предложението за отпадане на точка 12 за читалище “Развитие
1910” село Крайници община Дупница да не бъде приеман неговия отчет, с оглед на това, че
ръководството в момента е нелегитимно и очакват потвърждение, които е “за” процедурното
предложение моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
1
2

Приемат се процедурното предложение, така че преминаваме към гласуване на цялата
докладна записка с процедурното предложение, което приехме.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

1
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
РЕШЕНИЕ
№ 63
1.Общински съвет – Дупница приема Докладите за осъществените читалищни
дейности и изразходваните от бюджета средства за 2017 г. на 13 /тринадесетте/
функциониращи на територията на Община Дупница народни читалища които са
представили доклади, както следва:
1) Народно читалище “Христо Ботев 1911”, с. Червен брег, Община Дупница ;
2) Народно читалище “Христо Ботев 1978”, гр. Дупница ;
3) Народно читалище “Зора 1858”, гр. Дупница;
4) Народно читалище “Пробуда 1939”, с. Яхиново, Община Дупница;
5) Народно читалище “Пейо Кр. Яворов 1978”, гр. Дупница;
6) Народно читалище “Светлина 1927”, с. Бистрица, Община Дупница ;
7) Народно читалище “Генерал Г. Тодоров 2011”, гр. Дупница ;
8) Народно читалище “Пробуда 1927”, с. Самораново, Община Дупница ;
9) Народно читалище “Пробуда 1926”, с. Джерман, Община Дупница ;
10) Народно читалище “Пенчо Славейков - 1978”, гр. Дупница ;
11) Народно читалище “Спартак 2006”, гр. Дупница ;
12) Народно читалище “Пробуда 1902”, с. Баланово, Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Успех на читалищата за следващата година след бурните дебати, които приключиха в
залата, благодаря ви колеги.
Само секунда, колеги който е съгласен да дадем думата на госпожата от читалище
“Яворов”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приема се.
Заповядайте на микрофона и моля да се представите.
Г–ЖА ЮЛИЯ АТАНАСОВА – Секретар на НЧ”Яворов”- ж.к.Бистрица
На 5 май съвместно с Община Дупница организираме среща разговор с поетесата
Ивелина Радионова от 11:00 часа в изложбена зала околийска къща. Заповядайте ще ни бъде
приятно да ни видите как работим на живо.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жо. Чухте поканата колеги, така че който има възможност нека да
уважим.
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
Общински съвет - Дупница, относно Разпределение на набраните средства за дейностите на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни
влогове. /вх. № 258/18.04.2018 г./
Нека чуем становище на всички комисии, благодаря ви г-н Йорданов, благодаря, г-н
Кирилов становище на комисията, благодаря ви. Колеги имате възможност за изказване по
докладната записка. След бурния дебат от предишната точка страстите се успокоиха, така че
ще гласуваме.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
за
2. Йордан Крумов Йорданов
за
3. Йордан Стоянов Димитров
за
4. Даниела Стойчова Симова
отсъства
5. Димитър Василев Крекманов
отсъства
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Асен Георгиев Пилев
за
8. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
9. Дилиана Тошева Диканска
за
10.Борислав Йорданов Костадинов
за
11.Юлиан Теодоров Бараков
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ивайло Валериев Петров
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
16. Златко Пламенов Славев
за
17. Костадин Крумов Костадинов
отсъства
18. Иван Миланов Раков
отсъства
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
отсъства
23. Емил Иванов Христов
за
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
отсъства
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Кирил Димитров Кирилов
за
29. Крум Богданов Бонев
за
30. Пламен Петров Соколов
отсъства
31. Виолета Йорданова Зашева
за
32. Йонко Йорданов Гергов
за
33. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

25
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 64
1.Общински съвет Дупница разпределя набраните за периода от 01.09.2017 год. до
24.11.2017 год. средства от компенсираните вложители за режийни разходи за дейността на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, определена с Решения №85/20.05.2016 год. и №64/26.05.2017 год. на Общински
съвет Дупница /обнародвано в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 год./, в размер на 1 304
лв., както следва:
1.1. 20% от сумата, в размер на 260. 80 лв. – за стопански разходи, които включват
канцеларски материали и офис техника, необходима за дейността на комисията;
1.2. 80% от сумата, в размер на 1 043. 20 лв. материално стимулиране на комисията,
както следва:
- Димитър Крекманов – председател – 208. 64 лв.
- Стефи Цанкова Илиева – началник отдел – 208. 64 лв.
- Инж.Христина Йорданова Александрова – началник отдел “ТСУ” –208. 64 лв.
- Ина Георгиева Гърнева – ст.спец.“СПЕНМФ” – 208. 64 лв.
- Инж. Надя Йорданова Великова – гл.спец.„ОСиАП” – 208. 64 лв.
2. Общински съвет Дупница разпределя набраните за периода от 11.10.2017 год. до
29.12.2017 год. средства от компенсираните вложители за режийни разходи за дейността на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, определена с Решения №85/20.05.2016 год. и 160/24.11.2017 год. на Общински
съвет Дупница /обнародвано в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 год./, в размер на 1 304
лв., както следва:
2.1. 20% от сумата, в размер на 274. 17 лв. – за стопански разходи, които включват
канцеларски материали и офис техника, необходима за дейността на комисията;
2.2. 80% от сумата, в размер на 1 096. 69 лв. материално стимулиране на комисията,
както следва:
- Димитър Крекманов – председател – 219. 34 лв.
- Стефи Цанкова Илиева – началник отдел - 219. 34 лв.
- Инж.Христина Йорданова Александрова – началник отдел “ТСУ” – 219. 34 лв.
- Ина Георгиева Гърнева – ст.спец.“СПЕНМФ” - 219. 34 лв.
- Мая Караджова – ст. експерт “ОС и ОЖ” -219. 34 лв.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет
- Дупница, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на
Община Дупница за 2018 г. /вх. № 259/18.04.2018 г./.
Нека чуем становището на комисията по образование и култура, благодаря ви г-жо
Диканска, младежта и спорта г-н Павлов не го виждам, колеги от комисията, г-н Коларски
или г-н, благодаря г-н Шаламанов, така че колеги преминаваме към докладната записка и
имате възможност за изказвания, няма такива и преминаваме към гласуване.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
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
№ 65
1.Общински съвет – Дупница приема Общинска програма за закрила на детето на
територията на Община Дупница за 2018 г. /Приложение/.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на
МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 260/18.04.2018 г./. Нека чуем
становище на икономическа комисия г-н в зала ще бъде изразено, благодаря ви. Нека чуем на
здравната комисия г-н Кирилов, благодаря ви г-н Кирилов, така че колеги имате възможност
за изказване по докладната записка, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател, аз преди време заявих, че за болницата няма да се изказвам
по същество, няма да го направя и днес. Ще се изкажа по отношение на отчета, на данните в
него, на тенденциите и т.н. Разглеждайки отчета в икономическата комисия, а и вие уважаеми
колеги, първото нещо, което ви е направило впечатление е изключително завишеното двойно
завишение на активите на болницата, първо и второ изключителното завишение с 600 000
лева на задълженията на болницата и трето счетоводната печалба в размер на 178 000 лева.
Ще ми позволите малко по отзад да тръгна. Какво е един отчет на дружество? Отчета трябва
да даде на собствениците, на тези които го четат ясна представа за състоянието на
дружеството, а тези които го наблюдават и за тенденциите, които се случват в него. Четейки
отчета по този начин, първоначално е редно да си кажеш,”аджеба”, тук са се случили някакви
фрапантно добри неща. Едно дружество, което си е увеличило активите двойно за една
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година, това е просто нещо чудно, отчитащи 178 000 лева печалба, това е огромно нещо за
тази болница и веднага след това виждаш увеличение на задълженията от 1 800 000 лева до
2 400 000 лева, 2 397 000 да бъдем точни. Четем и аз и колеги ще потвърдят на комисия
изключително силно бяхме озадачени. Тук е момента да изкажа своето възмущение, огромно
възмущение от факта, че единствения легитимен официален представител на болницата т.нар.
прокуристка не беше на комисия, въпреки че изрично я бях поканил, същата не се яви и
предната сесия, не се яви и сега. На комисията се яви г-н Никулчин, който каза някаква титла,
която болницата няма, но както и да е. И нормално г-н Никулчин не можа да отговори. Аз съм
изненадан защо Малинка главния счетоводител не се яви на комисия, защото няколко числа
наистина г-н Никулчин не можа да отговори от къде са, конкретно ще кажа в точка I
1.концесии, патенти, лицензи 501 000 лева, от къде се появи това число д-р Никулчин не може
да каже, нашето предположение е, че това е санирането, вероятно. Още по-интересно е точка
II 1 вземане от клиенти на доставчици 663 000 лева, вие виждате в съседната графа 269 000
лева, което това знаете това са отложените едномесечни плащания на касата към болницата, а
сега изведнъж стават 663 000 лева от къде болницата има да получава толкова много пари,
това значи ли че болницата е в много добро финансово състояние, толкова много се е
подобрила и толкова много има да взима. Това бяха въпросите, които възникнаха. За
съжаление пак повтарям избраната от нас, определена и т.н. г-жа, която и днес я няма, но
доколкото знам снощи е била на предизборно събрание на “Герб”, очевидно вие си
ръководите болницата г-н Гущеров и може би е безсмислено днес този дебат, който водим, не
знам какво да кажа. Това само, което ще кажа е че гледаме на последна страница, че
положението било толкова тежко, че се налагало да се дадат 500 000 лева и в тази връзка
питам аз-“Кое е истината?. Истината е че…., а и третото нещо големия въпрос, който г-н
Чимев попита още от времето на Миков и се обърна и го каза на сесия няколко пъти. Ако им
се дадат тези пари болницата ще продължи ли да трупа задължения или няма да продължава
да трупа задължения. Ще се извършат ли реформи в болницата или няма да се извършат
реформи в болницата? Отговор на този въпрос, колеги продължава да липсва и понеже думата
е за отговорности ще ви напомня, че ако едно време когато станахте съветници болницата
имаше задължения в размер на 980 000 лева, днес болницата има задължения в размер на
2 400 000 лева и виновни за това сте тук вие в тази зала. Нашето лутане, търсене на спасители,
търсене на политически решение, търсене на хитрини и на дядо коледа доведе до тук.
Всякаква липса на реформи в тази болница, във въпросното дружество, така едно време ще
припомня по-старите съветници знаят, разтягахме ВИК и там бяха записани едни огромни
вземания, които всички знаеха че над 5 годишни не могат да се вземат обаче това помагаше.
Сега до тук бяха по-добрите новини, сега обаче искам да ви обърна внимание на нещо друго.
Преди 2-3 месеца ние се обзаложихме с председателя дали сградите на болницата са на
болницата и сега всички ще кажете да ние имаме решение ще трябва да бъдат извадени, те са
извадени и даже имат акт за общинска собственост, сега обаче ме чуйте внимателно, виждате
ли буква “а1” записан капитал 857 000 лева. Когато извадиш активи от едно дружество ти
трябва да отпишеш съответно тяхната стойност от капитала на дружеството. Това обаче става
само, когато имаш съгласието на кредиторите, ако имаш кредитори и в нашия случаи какво се
случва? Значи ние сме гласували, общината си е издала акт, обаче не е отписан от капитала и
сега всеки един кредитор и всеки един съд и България и Европа ще отмени акта за общинска
собственост и всеки един кредитор може да запорира сградите на болницата и да си ги вземе,
случая е идентичен едно към едно в Бобов дол, не във Вършец, не във Виена, а в Бобов дол,
така Ковачки взе сградите на болницата по същия начин с акт за общинска собственост, това
е пряката опасност, която ги грози. Не пряката опасност моя прочит на този отчет е, че този
отчет е направен колкото да мине днешния ден, те вече не се явяват, до толкова вече е
неглижиран общинския съвет, че не им пука, разбирате ли? Не на комисия, не на сесия, те се
явяват по партийните сгради и кабинети, отговарят се какво да правят, смеят и вика тези
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тъпаци, тоя утре ще се изкаже дебелия и точка и ден да мине. Обаче да избутаме мандата,
това е техниката, да избутаме мандата пък каквото сабя покаже 2 500 000 лева ще бръкнем в
джоба, ще вземем още един два кредита, обаче положението в болницата продължава. Ще
завърша с така една добра новина, много ми стана интересно, когато говорихме за
предприетите реформи, уволнена от цялото транспортно звено, нали съкратено с цел
икономия и наета частна транспортна фирма, като изчисленията показват че толкова плюс
толкова, пък ма толкова стотинки на километър, “дрън- дрън” и така нататък. Няма да
коментирам каква е цената, няма да коментирам само два въпроса си задавам, това означава
ли, че започва пълзяща приватизация, защото днеска ще приватизираме транспортното звено,
утре в името на добрия тон ще приватизираме рентгена, ще го дадем на друг, а къде колеги
тука принципала, собственика, някой да попита собственика, ти собственико съгласен ли си
да отдадем тази дейност на частна фирма и понеже вие знаете, че аз така обичам да се
подготвям, още по-интересно е да видите частната фирма, тя е собственост на съветничка
знаково лице от “БСП” съветничка в Народното събрание на депутат от “БСП” и сега какво
става “ГЕРБ” до дали на “БСП” и изобщо ти на мен, аз на теб “дрън-дрън” стотинки, абе живи
и здрави да сте, за съжаление обаче това, което говорихме сто пъти в тази зала освен нови и
нови парадокси, нови и нови измислици нищо друго не може да видим. Личното ми мнение и
ще се въздържа да гласувам този отчет само единствено и защото считам, че този отчет не
дава ясна и честна представа за състоянието на дружеството. Благодаря.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Искам да кажа според мен, че в нуменклатурата на болницата не съществува г-н Председател
вие като представител на принципала длъжността само Костадин да ме поправи, ако обича и
Даниела да не объркам медицински управител или директор това ми обягна, дали е управител
или директор, медицински директор. Г-н Председател принципала на общинската болница е
това добър или лош е това принципала. Никой не може да променя, болницата има
нуменклатурно следните длъжности, избран от нас директор и ние решихме тази година към
това да добавим и прокурист. А г-н директора е оторизиран по смисъла на дадените му
правомощия от нас да назначава заместник-директор, било по стопанска, било по медицинска
част, но никъде няма такава длъжност и аз искам да помоля за следното, виждали сме
всякакви неща, дайте да видим тази заповед за назначение. Значи ли това за мен си задавам
въпроса, че аз не знам Костадине кой къде е бил, не е обект на моя интерес, снощи и
предходната вечер, не е обект на моя интерес, но значи ли това, че мнозинството, което
излъчи прокуриста и ни го представи и трябва аз да кажа аз го подкрепих с идеята
действително да има разделение на отговорността и винаги да се подписва по отделно заедно
и никога не по отделно, в момента да задам въпроса така- решихме ли казуса с
управленческия екип на болницата? Прокурист и директор и това някакъв опит да бъде
заобиколен принципала ли е? Затова колеги, за да се върна на предложението ми предлагам
да подложите това, което ви казвам на гласуване тази точка да не получи нито нашето
одобрение, нито нашето неудобрение, просто да я изтеглим.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов, постъпи процедурно предложение от г-н Соколов да не, за
отлагане на разглеждането на отчета, така ли беше?Гласува се.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
9
4
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Приема се предложението на г-н Соколов за отлагане на докладната и за разглеждане
на следващо заседание, като аз предлагам на председателски съвет да дебатираме отново
относно конкурс, защото на предпоследното уточнихме, че няма смисъл всяка сесия да
входираме докладна избор, конкурси и след това на конкурсите или никой не се яви или се
явят хора, които след това не са одобрени от общинския съвет, а относно отсъствието във
вторник г-н Костадинов към 16:00-16:30 г-жа Иванова се обади на мен, да предам казах на гжа Симова, че е възпрепятствана и не може да присъства на икономическа комисия иначе
винаги, когато може ще се отзове, това бяха.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н Председател.
Седма година съм съветник, не помня управител да е поканен на комисия или експерт
общински и да не се е явил. Г-жата не се явява втора поредна а не се явява и днес на сесия.
Тя на мен не ми трябва, аз няма нужда да се срещам с нея аз още миналия път казах, че
съм за нейната оставка, но това е неуважение към съвета г-н председател, но вие снощи сте се
разбрали очевидно и си знаете…Да кажа нещо за конкурса. Когато аз ви агитирах да не
правите конкурс след конкурс вие много сериозно ми заявихте даже и Попов…не може по
наредба трябва закона е такъв, трябва да си има конкурс след конкурс. Очевидно след
избирането на Жейгарова нещо спряхте да вярвате в тоя закон. Г-н Гущеров кажете взел съм
болницата ще я оправя, ще я стегна и поемете отговорността. Ако я оправите ще натрупате
невиждан успех. Какво се притеснявате да признаете…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
За разлика от вас не работя в здравния сектор, така че нито съм я взел болницата,
нито някой тука от колегите предполагам има такива намерения. Ние сме принципал и всяко
едно решение, което се взема в тази зала или комисия се води от обществен интерес към
здравното заведение. Всички срещи и разговори са публични и са водени единствено в името
за оздравяване на общинската болница, защото мнението на голяма част от колегите, че
общинската болница трябва да продължи да съществува.
Благодаря колеги.
Следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил Гущеров –
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за
2017 г. на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 261/18.04.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
/ въпрос от залата/
Г-н Попов заповядайте.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Във връзка с печалбата за миналата година на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница
ОбС следва да разпредели тази печалба като доколкото разбрах предложението е тя да бъде
разпределена като дивидент за община Дупница.
Поради това следва да се създаде т. 2 от решението, което да гласи:
ОбС Дупница разпределя печалбата на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница за
2017 г., както следва: 130 297,25 лв. дивидент за община Дупница.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-н Попов.
За изказване.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
За да не останат с някакви грешни впечатления колегите,които бяха на комисия знаят
ние попитахме г-жа управителката има ли намерение нещо да предприеме некакви
инвестиционни дейности и дали ще иска нещо от печалбата да бъде оставено и т.н.
…управителката заяви, че има намерение но по-нататък може би ще се дискутира кредит и не
е против печалбата да бъде преразпределена, за да не….да знаете как са протекли дебатите.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-н Костадинов.
Постъпи процедурно предложение като т.2 да бъде: ОбС Дупница разпределя
дивидента: 130 297,25 лв.
Който е „за“ това предложение да бъде включено в решението, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Други изказвания?
Виждам, че е тука г-жа Вуковска.
Искам да поставя въпрос към нея. Няколко пъти, когато посещавам ГУМ виждам,
че на 2-ри етаж има много празни площи и ме интересува има ли виждания и как стоят
идеите на ръководството на ГУМ тези площи да бъдат отдадени.каква е евентуално
възможността?
Заповядайте г-жа Вуковска.
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ВУКОВСКА – управител на ГУМ:
Правят се непрекъснато срещи с търговци от града. Предлагат им се площи
свободни за отдаване под наем.знаете, че можеме и гъвкавост да имаме да обособиме
магазини с площ, каквато е необходима на търговеца, който би дошъл при нас.
Аз съм правила доста срещи в града. Имаме с вериги от други градове срещи, но
все още няма договореност и няма толкова сериозен интерес за площите на етаж 2.
Продължава се с работата, за да може да …това ни бъдеща пазарна нища за
увеличаване на финансовия резултат.
/ въпрос от залата/
Това което аз мисля, че един търговец с име би привлякъл достатъчно клиенти.
Това е в момента моята насоченост. Искам да намерим търговец, който е с търговска марка,
която ще заведе клиента, където и да се позиционира търговския обект. Търсиме такива.
Вие знаете, че на 14,50 на м2 е търговска площ на 2-ри етаж , което е скъпичко. Ако намерим
добър инвеститор да иска да наеме площи при нас с молба към вас ще трябва да се
понамали от наема,за да може да влезе новия инвеститор. Но …целия етаж е към 1 200
чиста площ
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
А свободните площи?
Г-ЖА ЦВЕТАНКА ВУКОВСКА – управител на ГУМ:
Свободните площи зависи как ги гледаме…свободна площ има около 800 м2
реално, но заетото без пътеки е доста малко 12 щанда имаме около 300 м2 . ние ако отдадем
магазин ще трябва да паднем от тези 14,50 на м2 . ще направиме изчисления кое е
икономически изгодно за фирмата и ще трябва с ваша помощ да намалим цените, за да влезе
наемател. Досега нямаме такъв с който да има баланс от двете страни. Продължаваме
търсенето ако се появи сериозен кандидат вие ще го разберете аз веднага входирам…имаме
разговори. Има интереси към 1 –ри етаж…ще видиме всичко е въпрос на преговори.
/ въпрос от залата/
Аз неофициални разговори съм имала с фирми…голяма площ ще е необходима за
самия ескалатор напред…ще трябва разбиване на плочата,за да може ескалатора да …има
площадка и това ще бъде скъпо като строителство…
/ въпрос от залата/
По принцип и за една и две посоки.
За две посоки съм се интересувала, защото…обмисляше се за външен асансьор,
който около 60 000 лв. ще излезе, но аз ви казвам, че 1 асансьор, 1 ескалатор ще вози едни
лица нагоре-надолу. За мен е важно име да влезе. Има доказани фирми, които и в подземни
етажи могат да разработят и на 3 и 5 етаж. Просто трябва да го намериме и да се срещнеме
като интерес и за ГУМ като общ.предприятие да бъде изгодно, няма да търсиме голяма
печалба, просто да се срещнеме като интерес с търговеца. В момента има лансирана реклама
опитваме се и в околията. Аз правя лични срещи с търговски вериги в София. Дано скоро да
мога да ви дам име. Може би ще трябва да паднеме доста от цените.
/ въпрос от залата/
3-ия етаж е на доста…там и двата обекта са стабилни работят се – 3 лв./м2 при 14,50
на м2 на втория. Ще трябва да се вземат доста сериозни решения ще трябва да се изчисли
общата квадратура на сградата и какви възможности имаме като минимум за падане –може
да е до 5 лв. ще видиме. Ако да края на годината не успееме ще трябва да вземеме мерки –
по-ниски наеми да не стои празен етажа. Ако до септември не се интересуват
веригите…вижда се в нашия град каква е ситуацията ще трябва и втория етаж да се даде на
подобни цени…и то ще бъде с вашето решение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-жа Вуковска.
Колеги, други изказвания? Няма .
Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 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 “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница,
прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2017 г. на “ГУМ Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2.Общински съвет – Дупница разпределя печалбата на „ГУМ - Дупница“ ЕООД – гр.
Дупница за 2017 г., както следва: 130 297,25 лв. дивидент за община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател
на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2017 г. на
„Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 262/18.04.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Извинявам се на тия, които оттекчавам,но нова е второто по големина предприятие в
Дупница, затова си струва да кажа няколко думи. Да кажеме устойчиво развитие на
предприятието на фона на недоброто му финансово състояние, положителен резултат
минимален с 20 и няколко завишение на приходите и 30 и няколко хиляди намаление на
задълженията. Това на фона на около 2 000 000 приходи, 800 000 лв. задължения, които има
предприятието. Понеже много се упражняват на тема „В и К“ е хубаво да се помнят тия числа.
2 000 000 приходи на година…по-интересно е какво се случва с дружеството. Не знам дали
знаете, КЕВР върна бизнес-плана на „В и К“ и това обуславя невъзможността да пипаме
цената на водата. Хубаво е да се знае, че не може на тази цена на водата да останат нещата.
Вината не знам чия е доста време се задържа и не може да се инвестира в нови водопроводи.
Това е възловия момент. Оказва се, че нямаме и инструмент. Аз колеги ви моля и г-н
председател дали и какво се случва с водната асоциация. Не мога да не подчертая важен факт.
Това, че се включихме във водната асоциация позволи общината да привлече над 1011 000 000 лв.средства извън заложените по евро програми. От друга страна нищо не се
случва. Вътре ли сме, не сме ли…ще се правят ли инвестиции няма ли да се правят твърде
много неясноти. Това са важните неща за Дупница. Сега „В и К“ изгражда около Родопи
немалка инвестиционна програма, доста улици ще се изкърпят, но ще останат много още
улици,селата където….и може би вие като зам.кмет ще ни информирате каква ще се случи и
тия хора очакват отговори на тия въпроси.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
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Г-н Георгиев заповядайте.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Действително членството ни във водната асоциация,това че вие общ.съветници взехте
решение и дадохте съгласие позволи всички инвестиции да се извършват в ж.к.“Бистрица“
предстоят и за някои от селата. Мога да ви уверя, че формалното членство на Дупница, защото
ние дефакто не се ползваме от привилегиите, които дава членството във водната асоциация.
От наша страна всичко което се иска го правим на секундата. Защо всичко е толкова
бавно може да се пита може би МРРБ, което държи основната част от водната асоциация.
Г-н Илиев ако искате вие отговорете до какъв етап сме стигнали.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Г-н Илиев заповядайте.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител „В и К“:
Уважаеми общ.съветници.
Бях на такава комисия февруари месец. Има избрана фирма възложителя е МРР, което
трябва да извърши този процес по фактическото присъединяване.Има срок 6 месеца. Бяха
експерти водни, адвокати и т.н. това е което знам. Искат информация от нас всевъзможна.
Кога ще бъде извършено нямаме информация. След тези 6 месеца най-вероятно ще направят
доклад,който да предложи по какъв начин да стане това присъединяване.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Илиев .
Колеги други изказвания?
Г-н Шаламанов заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Искам да попитам г-н Илиев на миналата сесия запознах г-н кмета с дупка в с.
Яхиново на главната улица направена от В и К при ремонт. Дали скоро ще бъде отстранена,
защото 2 месеца вече нищо не е направено по въпроса.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Илиев заповядайте.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител „В и К“:
То не е само една дупка в с.Яхиново. дупките са много и в града и селата. Обикновено
процедираме лятото, когато започнат ремонти по всички улици правиме наведнъж. По-рано
сме го правили като взимаме от Пътни строежи работеше асфалтовата база ставаше. Когато се
изрови повече слагаме материал…те всички кметове от селата ми казаха за проблеми…за
асфалтиране казах кога става това нещо. В момента се работи на много места в града.работиме
на Родопи, създава се неприятна ситуация за гражданите, спира се водата…да имат търпение
на финала сме това е довеждащ водопровод. В ж.к.“Бистрица“ се копае знае се защо е…няма
как …създава се дискомфорт.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Илиев .
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Колеги други изказвания?
Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
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 “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 67
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2017 г. на “Водоснабдяване
и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж. Емил Гущеров –
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане на годишния отчет и
баланс за 2017 г. на „Ученическо хранене - Дупница“ ЕООД – гр. Дупница. /вх. №
263/18.04.2018 г./
Колеги да чуем мнението на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Комисията …дружеството е завършило годината 0:0, както е и изискването на ОбС
.Няма печалба, няма и загуба на фона на повишаващите се разходи за заплати, разходи и т.н.
обаче управителката пред комисията изложи необходимостта от амортизиращата се посуда,
техника за готвене и т.н. все пак доста години направи дружеството 6-7 години. Затова тя
моли, както много пъти сме коментирали да се отпусне една субсидия на дружеството. Според
възможностите на бюджета – 5, 10, 20 000 лв.годишно, защото това е важно за храненето на
децата и стабилизирането на дружеството. Ако тя не може
да сготви вкусно и
стабилизирането на дружеството. Ако тя не може да сготви вкусно и раздава в лоши съдове
ще …хранещите се. Ще доведе до капитализация на предприятието. Не сега и веднага, но
много ви моля г-н зам.кмет да се прецени дали е възможно в настоящия бюджет да се направи
или ако не да се мисли за следващия когато му дойде времето да се има в предвид това нещо.
Благодаря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Да чуем и становището на комисията по образование.
Положително становище.
Благодаря г-жа Диканска.
Колеги, имате възможност за изказвания.
Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
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 “Ученическо хранене - Дупница” ЕООД –
гр. Дупница, прие
РЕШЕНИЕ
№ 68
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2017 г. на
“Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж. Емил Гущеров –
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Заличаване на „Финансово – счетоводна
къща – Дупница“ ЕООД /в ликвидация/, гр. Дупница. /вх. № 264/18.04.2018 г./
Колеги да чуем мнението на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова

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

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 270, ал.2 от Търговския закон и чл.273, ал.1 от
Търговския закон, чл.21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.9 ЗМСМА,
Общински съвет-Дупница, като едноличен собственик на капитала на “Финансово –
счетоводна къща - Дупница” ЕООД /в ликвидация/, гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 69
1.Общински съвет-Дупница приема крайния ликвидационен баланс на “Финансовосчетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 200160793, със
седалище и адрес на управление – гр.Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№20 / Приложение/.
2.Общински съвет-Дупница приема пояснителния доклад към баланса на “Финансовосчетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 200160793, със
седалище и адрес на управление – гр.Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№20 / Приложение/.
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3.Общински съвет-Дупница приема годишния отчет на ликвидатора на “Финансовосчетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК 200160793, със
седалище и адрес на управление – гр.Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№20 / Приложение/.
4.Общински съвет-Дупница приема Годишен финансов отчет за отчетната 2017г., ведно
с Отчет за приходи и разходи към 16.04.2018г.
5.Освобождава от отговорност ликвидатора на “Финансово-счетоводна къща Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/ - Десислава Светлозарова Стойнева.
6. Общински съвет Дупница одобрява Протокол за разпределение на имуществото на
“Финансово-счетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница /в ликвидация/, ЕИК
200160793, със седалище и адрес на управление – гр.Дупница, ул.“Свети Иван Рилски“№20
/Приложение/. Към настоящия момент дружеството, няма имущество, което да подлежи на
разпределение.
7.Задължава ликвидатора на дружеството да подаде всички необходими документи за
вписване на заличаването в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на
юридическите лица с нестопанска цел.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно
предложение на Исторически музей – Дупница, като партньор на Център за развитие на трети
североизточен район за планиране, Република Македония по Втора покана за набиране на
проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество
България - Македония 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна
помощ II на Европейския съюз. /вх. № 266/19.04.2018 г./
Колеги да чуем мнението на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Мнението на комисията за младежта и спорта.
Положително становище.
Благодаря г-н Павлов.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
46

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 70
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие Исторически музей - Дупница да разработи
и кандидатства като партньор с проектно предложение в партньорство с Център за развитие
на трети североизточен район за планиране, Република Македония по Програма ИнтеррегИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020, съфинансирана от
Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, покана с референтен
No. 2014TC16I5CB006 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ, Специфична цел 2.1.
Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване
и устойчиво използване на природното и културното наследство, както и да изпълнява
проекта, в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет - Дупница декларира, че предназначението на помещенията, обект
на финансиране по проекта - Къща “Ст.Димитров - Марек”, публична общинска собственост,
няма да бъдат променяни за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите
по проекта.
3. Общински съвет - Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
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всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение и
реализиране дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последната докладна записка.Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за придобиване на право на собственост
върху 560/689 идеални части от поземлен имот с идентификатор 39339.500.69 по
кадастралната карта на с. Крайници чрез правна сделка. /вх. № 279/26.04.2018 г./
Знаете, че е извънредна и не е разглеждана в комисии. Трябва да гласуваме допуск за
разглеждане.
Колеги, който е за да бъде разгледана в зала да гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се. Допуска се разглеждането на докладната в зала.
Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Пилев заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Искам да се обърна към зам.кмета Георгиев. По тази докладна нормативите изискват
отстояние от гробищен парк до жилищни райони 300 метра. При финализиране на сделката
намерението …обърнете внимание на това дали ще се допусне там да се извършва дейността
за която се купува терена или ще бъде забранено и тогава ще стане безсмислена покупката,
защото санитарната зона е 300 метра, но тука има особеност, която променя нещата.
Това е,че се разширява гробищния парк и той е в жилищната територия. Може би това
са имали предвид колегите като са предложили този терен. Обръщам внимание да се проследи
случая, да не се окаже сделката ненужна.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
От общинска собственост имате ли към поставения въпрос нещо да добавите г-жа
Георгиева?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Г-н Пилев казуса дълго време се разглежда.
Главния архитект е в течение и предполагам след като се е стигнало до входиране на
такава докладна всички обстоятелства са взети в предвид.
От отдел собственост нещо ако имате да допълните?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пилев заповядайте.

48

АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Сигурен съм г-н Георгиев, че е заострено вниманието и е дебатирано, но репликата ми
е продиктувана единствено от това, че докладната е извънредна и нямаше възможност да се
запознаеме. Затова го сезирам пред вас.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Арх. Пилев, казуса е много отдавна. За да знаете за каква докладна говориме ще ви
кажа какво казва кметицата. Жената вика като удари камбаната мен ме е страх, защото там
няма не малко, там няма нито едно свободно гробно място. Не искам да казвам за какви неща
става въпрос и как се погребва човек в Крайници. Колкото до конкретния въпрос нема
проблем запознат съм и аз частично със случая. Прави се експертиза от т.н. експерт
екологична оценка. Това са лицензирани от министерството експерти и доколкото съм
запознат има такъв експерт, който е изготвил или ще изготви такава оценка . за да се случи
това трябва да има ПУП. Той не може да изготви оценка върху нещо, което го няма,затова е
това предложение. В случая искам да поздравя общинското ръководство след като са успели
да убедят собствениците тоя имот да го продадат, защото това беше според мен голям
проблем.това, че са успели на такава ниска…справедлива цена мога само да ги поздравя.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Други изказвания по докладната? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.34,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.4, т.2 и чл.5, т.1 от Наредбата за реда за
придобиването, управлението и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год./, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 71
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІV: ''Имотите, които
общината Дупница има намерение да придобие в собственост, със следния имот: “560/689
ид.ч. /петстотин и шестдесет от шестстотин осемдесет и девет идеални части/ от поземлен
имот с идентификатор №39339.500.69 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и
девет, кадастрален район петстотин, имот шестдесет и девет/ по кадастралната карта и
кадастралните регистри на село Крайници, община Дупница, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот:
с.Крайници, ул.”Александър Димитров” №20, с площ на целия имот 689 кв.м /шестстотин
осемдесет и девет 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: 198 /сто деветдесет и осем/”.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие за възмездно придобиване чрез покупкопродажба на следния общински недвижим имот: 560/689 ид.ч. /петстотин и шестдесет от
шестстотин осемдесет и девет идеални части/ от поземлен имот с идентификатор
№39339.500.69 /землище тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален
район петстотин, имот шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри
на село Крайници, община Дупница, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с.Крайници, ул.”Александър Димитров”
№20, с площ на целия имот 689 кв.м /шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
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застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 198
/сто деветдесет и осем/, собственост на наследниците на Спас Йорданов Монтин и Кирил
Николов Монтин, съгласно Решение №2092 от 09.09.1994 год. на Върховен съд, срещу
заплащане на цена, в размер 7 760 лв. /седем хиляди седемстотин и шестдесет лева/,
представляваща пазарната оценка на имота, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договора за покупкопродажба.
***

***

***

***

***

***

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

Заседанието бе закрито в 12.06 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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

3. / Дайана Илиева - Михайлова - старши специалист ”ООбС”/
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