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

......

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 11.09.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе VIIІ
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Емил Христов и Виолета Зашева.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.09 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам VIIІ извънредно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Преди да преминем към работния процес, искам да поздравя колегата Иво Петров с
хубавата новина. Да му пожелаем още много такива хубави моменти. Честито Иво и жива и
здрава рожба.
Ще изчета Решение № 375/26.07.2018 г. на ОИК, относно обявяване за избран за
общински съветник от квотата на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
В ОИК Дупница е постъпило писмо с вх. № 575/25.07.2018 г. на Председателя на ОбС
Дупница с, което уведомява комисията, че със заявление вх. № 438/19.07.2018 г. Кирил
Димитров Кирилов подава оставка като общ. съветник в ОбС Дупница и желае да бъдат
прекратени предсрочно пълномощията му на осн. чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА. ОИК
Дупница констатира, че са на лице обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 3 и пълномощията на
общинския съветник Кирил Димитров Кирилов са прекратени. Съгласно справка за
класиране според преференциите за определяне на резултатите от гласуването за общински
съветници в община Дупница на информационно обслужване АД Кюстендил и Реш. №
337/31.03.2016 г. на ОИК Дупница, следващия кандидат в листата на ЕДИННА НАРОДНА
ПАРТИЯ е Любомир Петров Георгиев.
/чете Решение № 375/26.07.2018 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола /
Ще помоля г-н Любомир Петров Георгиев да заповяда на микрофона за полагане на
клетва.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на
страната, и във всичките си действия да се ръководяот интересите на гражданите на община
Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-н Любомир Петров Георгиев подписва клетвената декларация/
/аплодисменти/
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Всички имате раздаден Дневния ред с № 482 / 04.09.2018 г.

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска
собственост, находящи се на територията на Община Дупница в полза на държавата,
съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.
ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност./ вх.№ 433/ 19.07.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на паралелка в VIII клас с профил „Физическо възпитание
и спорт“ в СУ „Свети Климент Охридски“, град Дупница. /вх. № 471/20.08.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредити
от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, за
изпълнението на следния проект - BG16RFOP001-1.029-0001-С01 Ж.к. „Бистрица“ –
реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства,
съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи. /вх. № 479/03.09.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за
учебната 2018/2019 година в общински училища. /вх. № 481/04.09.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху язовири-публична общинска
собственост, находящи се на територията на Община Дупница в полза на държавата,
съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.
ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност./ вх.№ 433/ 19.07.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на паралелка в VIII клас с профил „Физическо
възпитание и спорт“ в СУ „Свети Климент Охридски“, град Дупница. /вх. №
471/20.08.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредити
от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, за
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изпълнението на следния проект - BG16RFOP001-1.029-0001-С01 Ж.к. „Бистрица“ –
реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства,
съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи. /вх. № 479/03.09.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици за
учебната 2018/2019 година в общински училища. /вх. № 481/04.09.2018 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Първа точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху
язовири-публична общинска собственост, находящи се на територията на Община Дупница
в полза на държавата, съгласно предоставената със Закона за изменение и допълнение на
Закона за водите (обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018 год.) възможност. / вх.№ 433/ 19.07.2018 г./
Колеги, нека да чуем становището…………… Да заповядайте. Да чуем становището
на икономическа комисия. Благодаря.
Така колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
Не виждам желаещи за изказване така, че 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
за
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
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
отсъства
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Пламен Петров Соколов
за
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30. Виолета Йорданова Зашева
31. Йонко Йорданов Гергов
32. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с Параграф 33 от Заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (ОБН – ДВ, БР.55 ОТ 2018 год.), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 113
1. Общински съвет Дупница прехвърля безвъзмездно в полза на държавата правото на
собственост върху изброените язовири, както следва
- ПИ с планоснимачен № 000054 по Плана за земеразделяне, местност „Сухите
ливади“ в землището на с .Бистрица /нов идентификатор 04220.22.164 по КК на с. Бистрица,
НТП: водоем/ публична общинска собственост съгласно Акт № 414/23.03.2000 г.
- ПИ с планоснимачен № 003140 по Плана за земеразделяне, местност
„Адилица“/“Татар бунар“ в землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.3.140 по КК
на с. Бистрица, НТП: водоем/публична общинска собственост съгласно Акт №
417/23.03.2000г .
- ПИ с планоснимачен № 003128 по Плана за земеразделяне, местност „Адилица“ в
землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.3.128 по КК на с. Бистрица, НТП:
водоем/публична общинска собственост съгласно Акт № 416/23.03.2000г.
- ПИ с планоснимачен № 023057 по Плана за земеразделяне, местност „Чакалето“ в
землището на с. Бистрица /нов идентификатор 04220.23.57 по КК на с. Бистрица, НТП:
водоем/ публична общинска собственост с Акт № 410/22.03.2000г.
- ПИ с планоснимачен № 000034 по Плана за земеразделяне , местност „Каса
падина“ в землището на с. Крайници /нов идентификатор 39339.131.5 по КК на с. Крайници,
НТП: водоем/ публична общинска собственост с Акт № 330/03.08.1999г.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата по прехвърляне
на собствеността на гореописаните имоти в полза на държавата.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелка в VIII клас с профил „Физическо
възпитание и спорт“ в СУ „Свети Климент Охридски“, град Дупница. /вх. № 471/20.08.2018
г./
Нека чуем становището на комисията по образование.
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Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура на заседание вчера в пълен състав се събра в
присъствието на директорите на училищата за които коментираме и последващата докладна
и единодушно реши да подкрепим проекто решението, тъй като, когато гласувахме училище
„Климент Охридски“ да стане средно, единодушно тук почти единодушно се реши да се даде
шанс а това училище, и тъй като знаем, че е много трудно прохождането на едно средно
училище като начало решихме също да дадем шанс на тази паралелка. И освен това
недостига е много малък, само 1 дете, като се надяваме и следващите години пожелаваме
успех да могат да си запълнят тази паралелка съобразно изискванията на нормативната
уредба. Така, че становището ни е положително.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жа Инкьова.
Икономическа комисия. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказвания.
Аз ще направя едно процедурно предложение. Към решението да има т. 4, която да
бъде по следния начин:
„На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Дупница допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен
обществен интерес, който от закъснение на изпълнението може да последва значителна
и трудно поправима вреда.“
Който е съгласен с процедурното предложение направено от мен, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се процедурното предложение.
Като пояснение колеги към вас. Тъй като крайния срок г-жа Николова е утре 12
септември, за да може веднага да влезе в изпълнение.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка № 471.
Г-жа Лазова, Вие нещо да имате? Заповядайте.
Г-ЖА ГЕРГАНА ЛАЗОВА – Дир. на СУ „Свети Климент Охридски“:
Уважаеми г-н Кмет.
Г-н Председател.
Дами и господа общински съветници.
Целият колектив и в това число записаните вече 17 ученици в училището ще бъдат
удовлетворени ако вашето решение е за утвърждаване на тази маломерна паралелка.
Въпреки, че е само 1 ученик под норма, тя все пак е под норма и е нужно вашето съгласие и
дофинансиране съответно от общината. Надявам се на вашето положително решение. Ако
имате някакви конкретни въпроси по организация в училище съм готова да отговоря.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-жа Лазова.
Колеги, имате възможност за изказвания. Не виждам желаещи.
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
за
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
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
отсъства
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Пламен Петров Соколов
за
30. Виолета Йорданова Зашева
отсъства
31. Йонко Йорданов Гергов
за
32. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 - 4 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 114
6

1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелна
паралелка с брой ученици под минималния норматив за учебната 2018/2019 г. в Средно
училище “Свети Климент Охридски”, град Дупница:
VІІІ клас с профил „Физическо възпитание и спорт” – 17 ученици /недостиг – 1/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес да се разпределят след
утвърждаване на паралелката от РУО – Кюстендил и Министерство на образованието и
науката, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4, т. 3 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Дупница допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен
интерес, който от закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно
поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предложение за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на
кредити от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, за
изпълнението на следния проект - BG16RFOP001-1.029-0001-С01 Ж.к. „Бистрица“ –
реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения
за игра на деца, съоръжения за младежи. /вх. № 479/03.09.2018 г./
Колеги, да чуем становището на икономическа комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги.
По принцип мостово финансиране не е нещо необичайно, но аз трябва коректно да
кажа това което се коментираше в комисията. Въпроса е защо г-н кмете и евентуално от
експертите, защо се ползва от ФЛАГ, а не примерно от банка. Съвсем така нормален
добронамерен въпрос. Помниме преди 2 години когато говорехме, че в банките е по-ниска
лихвата. Съвсем така нормален въпрос, който възникна на комисия и аз искам ако може да
бъде отговорено.
Благодаря Ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Г-жа Китанова, заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Аз ви благодаря за въпроса.
Защо от фонд ФЛАГ? Всички знаете, че фонд ФЛАГ е създаден именно с цел да
финансира европейски проекти и междинни плащания, мостово финансиране по такива
проекти. Но главното защо ползваме в момента кредит от фонд ФЛАГ е тъй като поучавайки
финансиране от там ние не увеличаваме общинския дълг. Знаете по Закона за публичните
финанси има ограничения, които всяка година министерството следи дали се увеличава този
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дълг и плащанията по дълга. Ползвайки от банка такъв кредит ние ще нарушим някои от
показателите, което не е добре. Вкарали сме ги в релси вече.
Да действително малко по-скъп е кредита, но ние ще го ползваме предполагам за
около 2 месеца. Така, че сметнато за 2 месеца тази лихва леко по-висока няма да натовари
общината съществено.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жа Китанов.
Допълнителен въпрос г-н Костадинов?
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Така и предположихме, че една от причините е най вероятно заради процента, другата
причина….. Първия въпрос е само за сведение. Вече не се поема от правителство или не знам
от кого там половината лихва нали както беше. Това продължава да бъде така, нали.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Да.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Не е като миналия мандат? Може ли да помоля от мен лично да помоля така и така
сме заговорили на тая тема, с две, три думи финансовата рамка към момента, ако може.
Съвсем, съвсем така приблизително. Говориме за задълженията. Като отворихте въпрос горедолу какви са задълженията към момента, защото ние сме икономическа комисия.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Тези неща ако искате коректно да бъде отговорено трябва да ги проверим в балансите
за да ги извадим.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Съвсем добронамерено, защото не поканихме вчера експерт за комисията и за това
сега просто поисках………Добре. За следващата сесия ще говориме.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Колеги, други изказвания? Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Ще гласувам за тази докладна, но искам да кажа нещо друго, че малко съм изненадан
за моето питане, че отива за редовната сесия. Не за друго, просто щеше да се получи това
което пита и Костадин, един лек отчет за това какво е сега положението, какво е платено,
какво има да се плаща и само ще ви прочета в рамките на моето време ще ви прочета това
което може би ще си оттегля и питането. Задал съм следните въпрос: Ще бъде ли спазен
крайния срок и ще има ли санкция ако не се изпълни проекта навреме? Осъществява ли се
строителен надзор и има ли констатирани нарушения? Осъществява ли се авторски надзор?
Извършва ли се периодичен одит, което го има в едни от книжките които сте ни раздали. И
кога окончателно ще се завърши подмяната на канализацията и питейната вода? Това щеше
да стане питането и докладната щяха да се съчетаят и щяха колегите да имат по-голяма
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представа от положението, защото ние за физически ако е особено с колегата, който като мен
живее в ж.к. "Бистрица“ имаме представа от физическия обем от работата, която се върши,
но това което пита и Костадин нямаме представа. Но съжалявам, че питане може би ще го
оттегля.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Така или иначе г-н Пехливански отвори думата. Г-н Георгиев, дайте яснота ако
обичате.
Г-Н КРАДИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Г-н Пехливански, въпроса ви е абсолютно коректен. Абсолютно задължително е общ.
съветници да бъдат в течение с всички фази на изпълнението на един толкова важен проект
какъвто е проекта за ж.к. "Бистрица“. С вас многократно сме говорили. Вие така редовно
идвате и поставяте въпрос за което благодаря, защото много от нещата, които са поставени
от вас има съответната реакция. Конкретно да отговоря на въпроса ви. Три вида надзор се
упражнява по проекта. Имаме един път авторски надзор. Авторския надзор да обясня на
хората които не са длъжни да бъдат запознати с всички детайли от процедурата, се
осъществява от проектантите. Има избран строителен надзор, който до колкото знам е
местна фирма. Изключително съвестно работят, всеки ден е на обекта. Има и инвеститорски
надзор от страна на общината, определен човек, който следи за изпълнението на целия
проект. Така, че контрола който се упражнява е адекватен, навременен, всеки ден буквално
при мен се провеждат срещи, които следят за напредъка на проекта и се поставят проблеми
от страна на надзора, които изпълнителите своевременно или може би понякога с известно
забавяне поради обективни причини отстраняват. Така че искам да ви уверя, че проекта ще
бъде завършен в срок. То е 8 октомври, дори малко по-рано.
Сега искам нещо да обясня, което може би вие го знаете но не всички го знаят.
Проекта е изключително сложен. Значи финансирането е от 4 места. Имаме един път
финансиране по ОП „Региони в растеж“, втори път финансиране от ПУДООС, трети път
финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, четвърти път
финансиране с постановление на Министерски съвет. Това беше едно тежко решение, което
взехме нали така аз мисля, че и дори и с вас сме коментирали този въпрос. Идеята беше
когато правиме ж.к. "Бистрица“ да направим един комплексен проект така, че да изградиме
канализацията и водопровода, освен надземната инфраструктура. Това естествено създаде
известни как да го кажа, проблеми с връзка с изпълнението, може би известно забавяне както
се вижда на хората. Такова забавяне няма реално. Пак ви казвам 8 октомври ще бъде срока,
но истина та е, че самото изпълнение е изключително сложно.
Другото което е важно да ви кажа е, че извън срока 8 октомври имаме и други
срокове. Това което правиме във връзка с градска среда канала и водопровода са напълно
завършени и изпълнени. Целта беше те да се направят бързо и да се даде поле на действия в
срок изпълнителя да може за завърши работата си по проекта за градска среда финансиран
по ОП. Има части от проекта за канализацията и водопровода, които такива срокове не ни
бавят и е възможно действително срока там да не е 8 октомври, а да е примерно да се свърши
на 15-ти или на 20-ти или на 30-ти. Това говориме за неща които са извън обхвата на
проекта. Искам да ви уверя, че всичко ще бъде изпълнено така както е по проект. В момента
и аз минавам поне по 4, 5 пъти през ж.к. "Бистрица“ и непрекъснато и при мен възникват
съответните въпроси за, което викам надзор, викам изпълнители. Нещата се случват и така
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или иначе нека да дочакаме наистина 8 октомври, за да видиме, че всичко ще бъде наред и,
че този квартал ще бъде претворен в един модерен, айде да не звучи така парадно и
европейски квартал, но наистина квартал, който отговаря на всички нужди на обитателите в
него.
Ако имате нещо допълнително или нещо което съм пропуснал да отговоря на въпроса
ви, съм готов да ви отговоря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Георгиев. Г-н Пехливански, за допълнителен въпрос.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Питането отпада, тъй като горе-долу разбрах нещата. Не, че не ги зная. Мен ми се
струва, че надземната инфраструктура там за спортни площадки, за детски игри. Няма да
стане поне още 2 месеца най-малко. Сега не знам дали има възможност да се прескочи за
другата година, защото аз не казвам, че трябва непременно да се бърза, защото трябва да
гледаме и качеството. Защото някъде като минавам има такива аз ги наричам пияни
бордюри, плочки. Това е поправимо, но трябва и особено за шахтите една по една трябва да
се проверяват. Запушат ли се, пуснели се новата канализация ще стане страшно. Една по
една, те са около 200 шахти циментовите по-малките. Това е.
Г-Н КРАДИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Г-н Пехливански, по отношение на шахтите сте абсолютно прав и мисля, че процеса
се следи и това ви уверявам, че проблем няма да има. Другото което питате е изключително
важно и използвам повода да го припомня на общ. съветници, ако може би така са го
забравили. Имаше обществено обсъждане във връзка с проекта на който и вие присъствахте.
Ресурса който ни се отпуска около пет милиона и половина лева не е достатъчен за да
модернизираме цялата ж.к. "Бистрица“. Идеята ебеше в рамките на този проект основно ние
да направиме преасфалтиране на улиците, изграждане на бордюрите и озеленяване. Така или
иначе остават допълнителни части от проекта, това мисля, че би трябвало да се знае,
обяснявали сме го много пъти. Основно детските площадки, спортните съоръжения и
другите неща ще бъде част, те са проектирани, те са част всъщност от друг проект с който ще
кандидатстваме. Много е важно за това до 8 октомври действително да приключиме обекта,
което ще ни позволи да изпълниме индикаторите и изпълнението на временните показатели.
Нали това са едни така по-сложни термини в министерството, за да имаме право да
претендираме за допълнителен ресурс от 1, 2 или колкото прецени министерството. Нещата
се случват поетапно. Парите стигнаха до тук. Това е важното да оправим улиците и
бордюрите. Колкото що се отнася до нови площадки, те тепърва ще бъдат изградени.
Използвам повода само да ви отговоря и на един друг въпрос, който разбрах, че така е
възникнал сред общ. съветници. Не знам дали вие сте го задали. Във връзка с една детска
площадка в ж.к. "Бистрица“ , която така или иначе се премахва. Значи това е направено с
определена цел, трябва да се отговори на определен брой паркоместа, които са необходими,
но ви уверявам, че къс срок тя ще бъде възстановена на малко по съседно място да го кажем.
Мога ако искате да погледнем проекта. Заповядайте при мен и ще ви покажа къде точно ще
се намира тя. Тя ще бъде много по-модерна от вече съществувалата, нали което имаше така
доста компрометирани съоръжения. Така, че уверявам ви, че всичко се прави в полза на
гражданите и на хората от ж.к. "Бистрица“ .
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев, г-н Павлов заповядайте.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Кмете.
Уважаеми колеги.
Подкрепили сме този проект за “ж.к.Бистрица” във всичките му фази досега и ще го
подкрепим и днес за желаното финансиране за да може по-бързо да приключи ремонта,
всичко да стане дай боже добре така както го описа и ресорния зам.кмет, но колеги да не си
заравяме главата в пясъка. По време на изпълнението на този проект то не бяха капани за
хора, коли т.е. мерките за безопасност не бяха спазени при изпълнението на проекта изобщо
това е моето мнение и ако аз трябва да пиша оценка това е двойка за мерките за безопасност.
Можеше да се спестят и други неудобства на гражданите, започнах от най-фрапиращи.
Свидетели сме на ремонти и в други градове Стара Загора, Бургас и по-малки градове е не се
правят така както тук безхаберно нещата мога да кажа. По отношение на обезопасяване и
създаване на гражданите на достъп от входовете, ако щете, паркингите и т.н. Всичко се прави
в рамките на деня което се прави по подземна инфраструктура и т.н., слагат се едни платна по
които се минава и на другия се продължава работа. Кой трябваше да следи за това, има ли
виновни, има ли глобени за тези паднали коли, паднали хора в шахтите, не знам някой трябва
да поеме отговорност за цялото това нещо. Наистина няма ремонт без неудобства съгласен
съм, но изпълнението на този проект надмина да въображението, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря, г-н Георгиев за отговор на г-н Павлов.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – ЗАМ. КМЕТ:
Извинявам се ако…..
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Реплика на г-н Соколов към г-н Павлов.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Здравейте колеги. Добре дошли от отпуска. Виждам, че болшинството сме добре. Нали
Данчо? Реплика ми е г-н Председател към г-н Павлов. Г-н Павлов не сте прав, когато се прави
дадено нещо в името на хората, както каза г-н Георгиев то се вижда и абсолютно ще ви
помоля следващия път да сте как да кажа, да сте по-снизходителен към такъв вид претенции,
недейте не сме прави, това е нивото това е заради името на фирмата, как беше “Терзия строй”,
те са уникални, вертикално, хоризонтално саниращо строителство всичко. Един въпрос аз
задавам на себе си към гражданството чрез вас. Изпълнителя се знае кой е, кой са
изпълнители, реалните “пчеличките” кои са, те от Дупница ли са примерно южно от Дупница
ли са, от къде са? Аз ви казвам следното нещо, те са от една махала близка на “ж.к Бистрица”,
кое наложи това, кое наложи рамката на парите да бъде някъде, изпълнителя да бъде от
Дупница и за да спра, защото е процедура и питане беше процедурно питане може би към
мене си то е риторичен въпрос. На центъра преди време една фирма,в която моите офиси в
един съседен град комуникират с офис на фирмата, която прави централния ремонт тук, моя е
един етаж, неговите са два етажа, по случайност, съвпадение г-н Чимев, съвсем случайно
съвпадение ми направи следното впечатление, че преместваемите обекти в Дупница знаете ли
какво ще ви кажа това е въпрос на който сърбите казвам ”Овър стандар”, то е въпрос на
вътрешно усещане, там където бяха преместваемите обекти отдолу няма т.нар. как се казват
тези плочки тип “кокал” не са наредени. В утрешния ден ще дойде аз съм убеден познавам
стандарта на архитекта ни, определено една фина дама и съм убеден, че ще дойде момент в
които тези преместваеми обекти ще ги махнем. Апела ми към последиците от изпълнителя,
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ако има такива места в “ж.к. Бистрица “ не трябва да го допускаме утре ще преместим този
обект г-н архитект и там ще остане язва, защото тук центъра на града сме го направили това
нещо. На “Минчовия площад” за протокола г-н Чимев “Минчовия площад” е малко по-надолу
от центъра на Дупница, на светофара на “Битовия комбинат” отсреща, където има няколко
магазина направени от предходни кметове г-н Пилев, не ги подигнаха това не трябваше да го
направим. Г-н Георгиев пожелавам ви когато работите в името на хората то да бъде в пълния
смисъл на думата, така както осигурихте цяла година нищо, че се смеете, хората викат идва
“видов ден” , така както осигурихте на гробищния парк от април месец към днешна дата вода.
В неделя сутринта бях свидетел как наш съгражданин си е отишъл и хората с бидони карат
вода за да разбъркат и излеят рамката на гроба по същия начин в името на хората.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов, г-н Георгиев заповядайте.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – ЗАМ. КМЕТ:
Искам просто на г-н Павлов да отговоря и коментирам, г-н Павлов без да искам да
влизам в конфликт с вас искам да кажа, че вие се изказахте изключително неподготвен без
факти, мога ли да ви посъветвам да вземете пример от г-н Пехливански, който когато попита
нещо винаги се е подготвил за това нещо. Аз съм готов да коментирам с вас всеки отделен
случай, кажете ми кой точно се е пребил в “ж.к. Бистрица”, коя кола е паднала в шахта, не аз
съм готов с вас да коментирам всеки отделен случай и примерно, ако е станало някакво
пътно-транспортно произшествие , нека се изкажа все пак мисля, че Председателя ми даде
думата, ако е станало някакво пътно-транспортно произшествие не го преписвайте на
ремонта, нали това са как да ви кажа надзор се изпълнява и надзорниците вие ги познавате
много добре и мисля, че са хора, които как да го кажа еднакво така добре се познавате и вие
сте в добри отношения с тях. Надзор е фирмата на г-жа Адрияна Велева, ако не се лъжа да,
категорично казвам тя си е спечелила предлагам това да не го коментираме. Казвам ви
изказването ви е манипулативно и абсолютно няма никакви факти и данни. Аз ви казвам
дайте ми конкретен пример да се каже, че някой някъде се е пребил, не знам си какво е
станало и че няма осигурена безопасност на движението, при положение, че полицията е дала
утвърдителен отговор, всички неща са коментирани с полицията, съгласуван е проекта. Това в
момента си правите евтин пиар,на който за съжаление не сте достатъчно способен. Пак ви
казвам втори мандат сте в този общински съвет, научете се от г-н Пехливански как се задават
въпроси и как може да се върши реална работа, защото това е несериозно, което казвате.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев, г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Очевидно не сте се разхождали колкото мен в “ж.к. Бистрица” през този период на
строителните работи. Ще ви поканя след сесията да дойдете с мен заедно за да ви срещна с
хората, които подадоха сигнали до мен предполагам, че и те ми казаха същите тези хора, че са
подали сигнали и до другите общински съветници, които живеят в “ж.к.Бистрица” те си знаят
кои са колегите от залата, не знам защо не се изказват в тази посока, аз просто изказвам
мнения на хората и поставят оценка, която смятам че заслужава целия ремонт до момента.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Георгиев моля ви без реплики.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Още един път надявам се всичко да приключи добре без произшествия и наистина да
се радваме на едни добри придобивки като спортни площадки, паркинги, тротоари, улици и
т.н.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов, както разбрах вашата група ще подкрепи съответната докладна
записка, необходимо е да има точно така градивна критика за да може да се отстраняват, ако
има дадени неуредици. Други колеги за изказвания, не виждам и затова преминаваме към
гласуване.
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
за
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
отсъства
17. Костадин Крумов Костадинов
за
18. Иван Миланов Раков
за
19. Георги Василев Георгиев
за
20. Лорета Методиева Николова
за
21. Ивайло Петров Шаламанов
за
22. Спас Борисов Андреев
за
23. Емил Иванов Христов
отсъства
24. Павел Ангелов Коларски
за
25. Георги Милчов Райнов
за
26. Славчо Илиев Павлов
за
27. Христо Страхилов Михалчев
за
28. Любомир Петров Георгиев
за
29. Пламен Петров Соколов
въздържал се
30. Виолета Йорданова Зашева
отсъства
31. Йонко Йорданов Гергов
за
32. Иван Методиев Танев
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

28
няма
1
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и
във връзка с чл.5, ал.1, т.5, чл.13 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг,
чл.32, ал.5, във връзка с ал.1 от Закона за публичните финанси, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 115
1. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие Община Дупница да сключи договор
за кредит с “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг, с цел реализацията на следния
проект по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г., Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница” за
изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.029 -0001 „Ж.к. „Бистрица”реконструкция на уличната мрежа,тротоарите,междублоковите пространства,съоръжения за
игра на деца,съоръжения за младежи”, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 1 167 703.09 лв. (един милион сто шестдесет и седем
хиляди седемстотин и три лева и 0.09 стотинки);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
Срок на погасяване - до края на месец Юни 2019година, с възможност за
предсрочно погасяване, изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер от ИСУН BG16RFOP0011.029 -0001
/№РД-02-37-248/08.11.2016г./
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.083%;
- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Дупница по договор за
безвъзмездна помощ, BG16RFOP001-1.029 -0001 Оперативна програма „Региони в
растеж”2014-2020г. и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дупница да подготви искането за
кредит, да го подаде в офис на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договор за кредит и
договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря колеги за проявената гражданска позиция, тъй като тук политическите
пристрастия нямат място и това се прави всичко в името на хората от “ж.к.Бистрица” и на
Община Дупница.
14

Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с
по-малко от 10 ученици за учебната 2018/2019 година в общински училища. /вх. №
481/04.09.2018 г./.
Г-жа Инкьова, заповядайте за становище.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа общински
съветници, както вече казах, че комисията по образование и култура се събра в пълен състав,
обсъди докладната записка в присъствието на директорите на училищата в Яхиново и
Самораново, които са тук в залата в момента и на които благодаря, че присъстваха и
стигнахме до единодушното становище да подкрепим предложението за тези паралелки,
защото ако не се гласуват като маломерни трябва да се сливат с останали паралелки, което ще
доведе до не добро качество на образование и съответно се предполага до отлив на ученици,
което никои от нас не го иска това и мисля, че това е част от изпълнението на поетите
ангажименти на общинското ръководство да не закрива училища, така че становището на
нашата комисия е положително.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова. Колеги ще направя процедурно предложение т.5 на основание
чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Дупница допуска предварително изпълнение на
настоящето решение за защита на значително важен обществен интерес, като от закъснението
на изпълнението може да последва значително и трудно поправима вреда. Гласува се
процедурното предложение.
Който е “за” , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Приема се.
Имате възможност за дискусии по докладната записка, г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Изчаках така нали да видя какво ще стане колегите, миналата точка нали така
популизма беше на мода, да видя сега какво ще се случи, не ви ли се обадиха родители, колеги
нали живущи там не ви ли се обадиха, колеги от “Герб” нещо малко ми се вижда тази
докладна от две странички, нещо слабичко. За тази докладна г-н Павлов колко ще струва едно
финансирането на тези паралелки е как ще гласуваме сега ние се грижим за училищата в
селата, колко ще дадем сега за това дофинансиране. Е не е като дупките в “ж.к. Бистрица” и да
го пишеш в facebook и да си правиш реклама, нали? А зад тази докладна стои съдбата на две
училища от три селски. И аз мога да говоря с патос, когато ви приканях за дискусии за
образованието не е като да си говориш “шинтири-минтири”, с две думи 20 000 лева е сумата,
която не знам от къде е дошла тази сума е общината ще отпусне за тази докладна за да спасим
двете училища. Не се наемам да кажа малко ли са, много ли са, какво са и що са. Това което
правех е да говоря с хората, които са там на терен и да кажат какво и що. Аз ви уверявам
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уважаеми колеги, че догодина по това време ще гласуваме затварянето на училището в
Яхиново или в Самораново, защо защото е много лесно сега всеки от вас знаете ли какво си
вика-“ Абе много важно 20 000 лева дайте им там и да се оправят”, ние сме загрижени за
училищата в селата обаче догодина какво ще правим в Яхиново, при нула първокласници
какво ще правим, ще дофинансираме 18 човека ли или какво. Не искам да казвам какво и що
извинявам се и на вас колеги не се нервирайте, но нервирах се от предната докладна как всеки
си прави популизъм на гърба на един проект, как хора, които не са направили къщичка за
пиленца в техния живот си позволяват да коментират проект за милиони, финансиран от не
знам си колко места, как заради три умрели шахти някои се гаври и съжалявам в работех в
комисия, когато дали да се прави ремонт в “ж.к.Бистрица” или къде аз гласувах за
“ж.к.Бистрица” трябваше да гласувам за квартала в който аз живея, защото не живея в
“Бевърли Хилс”, а живея в “ж.к.Елица” и ние не само не е въпроса за преасфалтирането, ние
нямаме асфалт и сега някой ще ми се глезоти и някой ще си прави пиар на гърба на него.
Много неща може да се кажат за ремонта, но не съм съгласен някой да си прави пиар и
популизъм, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, може ли само секунда ще се хвана за последните думи на г-н Костадинов,
първо да пожелае успех на два нови директора г-жа Белчева и г-н Станчев, истината е че и
двамата са на изключително тежки учебни заведения особено при г-н Станчев, както стана
въпрос Яхиново ситуацията наистина не е розова и когато се входира такава докладна не е
необходимо да бягаме от политика за това сме тук като представители на определени групи,
но фактите наистина като изходни данни не са добри. Притесненията към днешна дата ги има,
успокоение е че догодина следващия набор, които предстои да бъде записан в първи клас е
значително по-добър, но истината е че когато тръгне едно учебно заведение в такъв режим
обикновено следваща стъпка е както ви каза г-жа Инкьова слети паралелки и там вече всеки
от вас и аз включително като родител си задава въпроса какво ниво на образование получават
тези деца, затова преди да се стигне до този момент е редно да се прави това което може, а аз
съм убеден че директорите ще го направят, говорили сме и с кметовете на населените места
съвместно да правят каквото е необходимо, естествено ние не сме наблюдатели, нито вие,
нито аз това е нашата работа, така че темата определено е важна и трябва да и обръщаме
подобаващо внимание, благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Соколов за изказване.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Благодаря ви. Ще бъда кратък. Не е трудно да направим такава прогноза, ние сме
минали като община и като държава по този път, това се случи в училището навремето в
Дяково, мога да кажа невероятно хубаво училище и съм го посещавал след това в Баланово
после при Асен не знам кои бяха другите училища Бистрица и повлякохме така да се каже
крак. Прогнозата е ясна за съжаление, аз зададох към г-жа заместник-кмета или госпожица не
знам нейния статус какъв е направил ли си е усилие отдела да знаем догодина или по догодина
какво ни очаква, имаме ли такова наблюдение в двете села, защото това е нещо, което ни касае
иначе се налива в кофа без дъно, за протокола искам да се отбележи, че навремето сме карали
деца от “Ценеви” и Баланово за да спасим училището, ама ги карахме една година две и
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приключи историята. Ще завърша със следното нещо това, което се случва е политика, рядко
се съгласявам с Чимев, но това е политика, това е отражение на начина на живот в целия свят
се отива обратното от голямото към малкото, хората отиват да живеят периферно, защото е
по-различно. При нас е страшно, с тенденцията която имаме през последните седем години,
така правя една прогноза, ако остане недай си боже въпреки всичко остане, въпреки
настроението на града остане, въпреки покупките остане защото се пазарува на килограм има
този ресурс и се пазарува на килограм с спонсори, с реални спонсори се пазарува, 2300 година
сигурно града ни ще бъде що годе читав, ние няма да може да го видим, защото г-н Чимев
имате как да кажа уникалния подход две дупки на пътя едната се асфалтира, другата не
сигурно играете добре хазарт “тука има тука нема”, ако решите след сесията веднага ви водя
да ви покажа централна улица в Дупница прясно възстановявана сега и една оправена другата
не и вие ми говорите за надзор, какъв надзор нали на такава дейност правим надзор, на какво
основание едната сме я запълнили едната не. Сигурно има особен подход, опитвам се да го
видя на моя учител сина, този подход сигурно е за гражданите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Соколов. Реплика от г-н Костадинов към г-н Соколов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря ви. Само две думи наистина всичко е политика, това беше и смисъла на
моето изказване, като казах 20 000 лева това се гласува от този общински съвет, не от кмета.
Когато дойде време за бюджета, тогава ние трябва да имаме въпросния анализ, който каза г-н
Соколов, колко деца и това е смисъла да търсим перспективите и да направим анализ, ако
наистина демографска криза особеност, условия и ако трябва ще затворим училището, ако има
условия и има перспектива, да не са 20 а да бъдат 30 и 40 и само една втора кратка реплика г-н
кмете присъединявам се по отношение на асфалтирането на дупките тази година също считам,
че е изключително не искам да давам определения, но считам че не е нормално най-малкото да
не ги изрежат предварително, благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, колеги други изказвания. Моля ви без реплики в залата г-н
Соколов. Преминаваме към гласуване г-н Соколов моля ви нека спазваме добрия тон първа
сесия всеки се е запасил с доста енергия готов за дебати, така че нека преминем към гласуване
и настина да покажем политика в сферата на образованието.
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
за
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
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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. Любомир Петров Георгиев
29. Пламен Петров Соколов
30. Виолета Йорданова Зашева
31. Йонко Йорданов Гергов
32. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 69, ал. 3 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 116
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на следните самостоятелни
паралелки с брой ученици под 10 за учебната 2018/2019 г.:
№

Училище

клас

брой ученици

1.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Яхиново

І клас

7

2.

ОУ „Христо Ботев”, Самораново

І клас

8

3.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Яхиново

ІV клас

9

4.

ОУ „Христо Ботев”, Самораново

V клас

9

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. септември – м. декември 2018 г. да се осигурят след
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утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2018/2019 г., в рамките на утвърдения
бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. януари – м. септември 2019 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2019 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на Регионалното управление на образованието –
Кюстендил за формиране на цитираните паралелки с по –малко от 10 ученици.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Дупница допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен
интерес, който от закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно
поправима вреда.
***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Искам да ви поканя утре на общественото обсъждане
изпълнение на бюджета така, че в залата заповядайте.
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря ви колеги.
Закривам заседанието.

***
от 17:00 часа относно

Заседанието бе закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

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

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