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ПРОТОКОЛ
№5
Днес 18.05.2018 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе V-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха Златко Славев, Славчо Павлов и д-р Кирил Кирилов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров 10.11 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Уважаеми госпожи и господа.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.11, откривам V редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 300 / 10.05.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. 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./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разкриване
на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в Община
Дупница, като делегирана от държавата дейност. /вх. № 295/08.05.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Създаване
на нова локализационна единица и включването и в националния класификатор на
настоящите и постоянните адреси в Република България в с. Яхиново, общ. Дупница, обл.
Кюстендил. /вх. № 297/09.05.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
находящ се в с. Крайници. /вх. № 298/10.05.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пламен Соколов изяви желание за изказване.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Първо, извън контекста на това което ще кажа да започна с нещо хубаво. Г-н Чимев и
г-н Председател Гущеров, тази година гези които сме от Дупница, помним преди 40 години
нашия град…………Асен гледам, защото той е спортна личност. Преди 40 години нашия
град на 24 май мога да кажа промени това което всички очакваха да се случи, ние го
променихме. Спечелихме купата на Съветската армия. Някои бяхме на стадиона. Искам да
кажа, че тогава още беше стария път, павирания през Студена, първата кола беше в Дупница
като се връщахме от мача, а последната излизаше от София на Княжево. Колоната беше
толкова….. Така беше Асене……беше толкова дълга колоната и когато се върнахме в
центъра на града имаше едни паметник, който кмета Панайотов демонтира и направиха
млади хора пирамиди и качиха купата пред паметника на Станке Димитров за да я видят
всички дупничани. Та приказката ми. Аз си мисля, че има неща с които човек може да
свиква, но това е безпрецедентно в мойта лична и така да кажа като фен и запалянко на
Марек, по скоро запалянко, история. И за това апелирам да направим нещо да си спомним за
тези хора. Тука да спомена едно име. Имал съм и щастието да го познавам лично, лекувал
съм го беше брал череши и паднал от череша. Виновника тогава Любчо Севдин и съм го
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лекувал със счупена ключица за съжаление не е сред нас, да ги споменеме всичките които и
по някакъв начин да ги зачетеме, а пък и ние да си погъделичкаме егото, защото в момента
кретаме за съжаление в някаква група, дори не знам в коя група сме. „В“ група. Помагай
Данчо, защото ти си последен мохикан такъв, който не изневеряваш на……
Сега ще кажа нещо друго, което ще ми позволите да бъде в рамките на 2 минути
сериозен. На 2-ри май не бях в Дупница по някакви семейни причини, имах личен повод и
мои близки хора които да речем по настоящем работят като юристи на Министерство на
здравеопазването, а са били служители на Община Дупница ми се обадиха и ми казаха, че
името ми и е споменато. Уважаеми колеги общински съветници и съграждани, не съм давал
пресконференция и не съм правил изявление за в. „Вяра“, каквото по-късно прочетох по
повод на това дължа или недължа пари на В и К. Истината е следната и държа да я кажа тука,
защото аз съм публична фигура за хубаво или за лошо от 25 години. Преди повече от 4
години на улицата на която живея в ромките на 10 м. последователно в интервал от 2, 3, 4
месеца имаше ен броя аварии на В и К. След всяка авария взимах филц от Пресевна
инсталация и пясък, цимент на Иван от магазина и циментирах уличното платно, след всяка
авария. Дойде навечерието на 2015 г. кмета Чимев успя целия квартал, предполагам не се
съмнявате, аз съм последния който ще похвали Чимев, успя да възстанови добре нашия
квартал. Перфектно го направихте г-н Чимев. За ваша информация и за информация на
аудиторията, 20 дена след вашето асфалтиране до днешна дата огромна дупка на
административен адрес „Поп Харитон“ 12. Този път мече не съм я циментирал нито съм я
коригирал. Още тогава уведомих директора на В и К. Смятам, че гражданите трябва да
действат като мене. Освен задължения трябва да ви кажа имаме и права. Това е
посегателство върху ме и мога да кажа освен съкварталците ми и върху семейството ми на
посочения адрес. Уведомих го, че спирам плащането на вода, докато не си възстановят
нарушената инфраструктура на асфалта и на тротоара. Трябва да ви кажа, да не влизам в
детайли, при първата авария В и К имаше старо отклонение, старите скоби са чугунени я
взеха и я предадоха за скрап, служителите на В и К. Този служител вече не работи във В и К,
познавам го добре, не работи вече във В и К. Това са недопустими неща. Та моето
предложение г-н Председател е следното. Имам идея да направим номинация „бяла
лястовица“. Будните граждани на Дупница да бъдат удостоявани с такова звание „бяла
лястовица“. Аз се сещам за едно име, инициатора по който казус в момента говоря той го
инициирал, да го номинирам за носител на този приз „бяла лястовица“, защото такъв буден
човек без да знае конкретния казус да го предлага на обществото, да го дискутира. Бих казал
че освен това до колкото разбрах в последствие той е дискутирал не само мене, той е
дискутирал доста публични хора. Хубаво е да бъдат уважавани такива хора. И за това ако
приемете, аз в писмена форма на следващата сесия ще направя такова предложение,
аудиторията ако ме подкрепи. Нека гражданството знае, че има бели лястовици. Само че
пред мен стои Асен Пилев и ние с Асен двамата знаеме тази „бяла лястовица“……… Асене,
в една късна вечер изрязваха еди кои си подкрепят независимия кандидат Асен Пилев за да
подкрепят друг кандидат. Това го знаеме. Много моля. Човек трябва да помни. Трябва да
помни защото в края на краищата, както трябва да помним, че сме спечелили купата на
Съветската армия. Другото означава, че някой така се поотръсква, излиза и започва да чете
морал, да бъде съдник, което не е добре. Да, приключвам с това изречение. Длъжник съм, но
съм целенасочен длъжник и апелирам към гражданството на Дупница. Уважавам безкрайно
много директора на В и К, имам личен ангажимент към него, морален ангажимент. Близък
приятел съм с неговото семейство, не го крия, но това са лични отношения, а другото са
административно публични отношения. Там където В и К не си изпълнява своите бих казал
задължения трябва да имаме освен задължения, трябва да имаме и претенции към тях.
Благодаря ви.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Колеги, преминаваме към първата докладна от днешната сесия. 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 да чуем становищата на всички комисии. Колеги. На икономическа г-н
Костадинов.
/Г-н Костадинов – общ. съветник: Няма становище./
Благодаря ви. Г-жа Инкьова.
/Г-жа Инкьова – общ. съветник: Няма становище./
Г-н Павлов не го виждам от комисията по спорт. В зала ще има…….. Благодаря ви. Гн Крекманов. Положително. Благодаря ви.
Колеги, имате думата по докладната записка. Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Уважаеми представители на болницата.
На последното заседание на комисията се яви прокуристката г-жа Иванова заедно с
екипа така новоназначения медицински директор, нашия бивш колега д-р Никулчин и
Величка – гл. счетоводителка. Ще кажа уговорката, че г-жа Иванова тя дебело подчерта, че
това е отчет който е преди нейното управление, въпреки че е подписан от нея и е от нея. Така
че добър или лош, тя не носи отговорност за задължението на този отчет. Някои от
въпросите които предната сесия поставихме, бяха изяснени, т.е. потвърдиха се нашите
виждания, че всъщност тези 500 000 са от санирането, че онези 600 000 са бъдещи вземания,
ако болницата осъди касата и т.н. Получихме известна яснота по доста от въпросите. Със
съжаление обаче ще кажа, че поне лично аз и за това ставам от мое име говоря не от името на
комисията, въпреки всичко ще кажа и ще подчертая и ще потретя, че този отчет не дава ясна
и точна представа за състоянието на дружеството. Най малкото защото е фиксирана
счетоводна печалба, а тримата единодушно признаха, че болницата е на загуба миналата
година, не стана ясно каква е загубата по сметки на болницата 49 000, по мои сметки е
139 000, обаче колеги от комисиите тогава беше съвместно заседанието…. Ние пък
забравихме, че 100 000 лв. общината даде на болницата миналата година субсидия. Т.е. дори
и да приемем 46 000 лв. че болницата е само на загуба по техните думи, сега като прибавим и
тези 100 000, които бяха за заплати, по тези данни загубата миналата година на болницата ще
стане 146 000. Ужасяващо е положението със задълженията 2 400 000, времето си върви,
болницата си затъва все повече и повече. Сигурно ще се добута до края на мандата, сигурно
ще задължиме нашите наследници с милиони левове задължения, но да се оправят те, нали
майната му какво ни интересува нас. Ние да се добутаме до края на мандата е важно.
Сега перспективите. Със съжаление ще кажа, че не стана ясно нищо за перспективите.
Няма да крия г-жа Жайгарова върви по правилния път, бих казал по пътя начертан от нас
така обвиняемите за болницата. Прави жената значителни съкращения, прави някакви
реформи. Ще цитирам. Знаете ли какво каза там за едно отделение „Не мога да ги накарам да
работят“. Това което съм казал 10 пъти от този микрофон, жената го потвърди „Не мога да ги
накарам да работят“. От там нататък големия въпрос, който винаги се задава от този
микрофон ще продължи ли аджаба дружеството да трупа задължения и да поставя в риск
самата болница, но и в риск бюджета на общината. Този въпрос според мен, а и според
колегите ………. Ето Симова например също жената каза не стана ясно в крайна сметка
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какво се случва. Добре, бихте ли ни казали какво става. Така или иначе не стана ясно и не
стана ясно. Има положителни така моменти, но за съжаление цифрите са категорични,
всичко е надолу, надолу и надолу. Новото нещо което искам да знаете и да чуете,
прокуристката посочи вече ясно няколко отделения, които са на голяма загуба –
фтизиатрично, психиатрично, ортопедично, анестезиологично и не знам си кое още беше.
Вече госпожата смело вече ги казва с имена, за да ги чуете и вие. Така или иначе очевидно е
това което вай-много ми хареса от цялата комисия, от целия ни разговор, когато Соколов а
попита „Ако вие сте управител и тая болница и ваша, така ли ще я управлявате?“ и жената се
замълча и се засмя. Нали очевидно е, че няма да управлява така ще управлява още по-иначе,
но май че има някакви спънки които и стопират юздите за да направи необходимото. Както и
да е.
Още един изключително голям въпрос г-н кмете. Нито 1 лев до сега болницата не е
пратила по отношение на санирането. Значи ли това, че общината праща санирането? Това е
въпроса който не можа да получи отговор. Въобще някой плаща ли санирането и ако някой
го плаща очевидно това е общината. Защо задавам този въпрос. Защото когато от този
микрофон, когато гласувахме еско договора, аз казах защо правиме шменти капели, ние ще
подпишеме, па болницата ще плаща, па подписахте договор с болницата, па г-жа Жайгарова
каза, че няма да даде 1 лев за саниране. Очевидно че и тогава аз ви казах дайте по-добре ние
да платиме санирането и да се знае кой е дал, а не да се криеме зад витиевати фрази. Та
отново повтарям въпроса си към вас. Кой плаща санирането което от 346 000, това вече
цитира пак болницата с 2 анекса е станало 511 000, пък те пишат едно число, пък договора е
за друго число, кашата е невероятна и пълна. И последно едно предложение или по-скоро
подкрепа. Разбрахме че изпращане вътрешен одитор от общината да одитира болницата и
нашата молба на комисията е точно това да направите по най-бързия начин, защото ние
чухме зловещи обвинения от прокуристката на миналата комисия към бивши управители за
страхотни злоупотреби, за хиляди левови, за неспазени закони и така. Изведнъж след 2
месеца се оказва всъщност нито има сигнал до Прокуратура, нито до АДФИ, въобще до нито
една инстанция. Демек ние ще заметеме следите на случилото се до сега, което също ви моля
така г-н кмете и вас моля колеги, не бива да оставяме виновниците за състоянието на
болницата ненаказани. След като някой е крал нека да бъде разобличен и осъден. След като
някой не е спазил Закона пък дори и в името на добри интереси, за съжаление не го е спазил.
Нека това стане ясно на обществеността. Нека се разбере защо стигнахме до тук.
Ще завърша с нещо така от последните минути. До колкото ми е известно
Министерството изпрати единния финансов стандарт и до общинските болници, нов
разработен стандарт, където забележете задълженията на болниците не бива да надхвърлят
15% към кредитни институции, 15% от годишния капитал. Така, че как ще се справите
незнам.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги, имате възможност за изказвания. Г-жа Иванова, заповядайте.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Първо искам да се извиня за неприсъствието си на предишното заседание на ОбС.
Детето ми беше болно в болница и просто нямаше как да реагирам. Тук беше гл.
счетоводителка и бях помолила и доц. Недин. Не мога да обясня поради какви причини той
не дойде, които са работили и това пак подчертавам е техния отчет, но аз го подкрепям и съм
го подписала.
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По така нахвърляните поне което запомних. Значи първо 100 000 които ОбС е дал на
болницата са върнати на общината. На Община Дупница са преведени и са върнати още
миналата година. Еско договора това което е фактурирано е изплатено на община Дупница
от болницата по фактури 511 279 са задълженията по еско договора. Издадените фактури са
изплатени на община Дупница. Община Дупница фактурира по еско договора на болницата и
болницата си плаща. Всички издадени фактури, които е издала община Дупница са
платени………
/въпрос от зала/
Моля? 42 606 лв. Болницата ги е вкарала в отчета и са задължения на лечебното
заведение. Нещо което искам да подчертая. Значи за да заведе дело, искам да стане ясно моля
ви питайте ако наистина не ви е ясно.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без реплики от залата.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
То еско договора има срок на изплащане. Това което е издадено до момента е платено,
продължава да се плаща в годините. Сега искам да стане ясно. За да бъдат заведени дела към
Здравноосигурителната каса в размер на 133 000 е необходимо този приход който не е
изплатен от касата 15, 16 и 17-та да бъде осчетоводен като приход. Значи няма как да
тръгнеш да съдиш някой, ако ти не си осчетоводил този приход. Какви фактури да дам в
касата? Там са представени спецификации по именно лекуване на пациенти, какво е
направено, по кои клинични пътеки и всичко. Фактурите не са били издавани в годините и за
това са издадени 2017 преди да се заведе делото към касата. Ако този приход в размер на
333 000 не беше осчетоводен като приход болницата щеше да реализира загуба в размер на
161 000, като 39 000 лв. са отсрочени данъци, 72 000 лв. са съдебни такси. Подчертах и пред
икономическата комисия когато дадено дружество тръгне да съди болницата, а повярвайте
ми те не са 1 или 2 в размер на задължения от типа на 50 000, болницата връща 116 000 лв.
50 000 лв. са задължения по фактури, останалото е лихви и съдебни такси. Ето за това се е
пристъпило предполагам преди в един етап може и сега да се търси кредит, за да може да се
върнат несъдебни такси и лихви. Разберете това продължава да трупа задължения на
болницата. 72 000 лв. са съдебни такси, 85 000 дължими ние връщаме 120 000. 43 медекс
връщаме сто двадесет и колко от лихви от 2015, от разноски по адвокати и т.н. Не знам защо
трябва да се стига до там. И 50 000 лв. в тези 161 000 са лихви по забавени изпълнителни
дела. Ако неща пак не е ясно за да не се повтаряме непрекъснато питайте.
Значи защо е намалена, примерно защо казвате, че еско договора е 511, по памет към
края на 31.12.2017 е 400. Защото в месеците просто е плащано. Защо примерно кредита е
500 000 и защо на края на годината кредита е четиристотин и нещо. Защото болницата си
плаща кредита. Един лев няма неизплатен към банката.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Костадинов за допълнителни въпроси.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-жо Иванова, когато попитах за вида на задълженията 2 400 000, Величка ми
отговори, че в тях влизат 511 000 лв. задължения по еско договора. 1 800 000 лв. колеги е бил
дълга в края на 2016, 2017 стават 2 400 000. Защо бе дигате 600 000, 511 000 е дълга по еско
договора. Аз питам добре вие сте правили плащания по този еско договор. Не казва не сме
правили. Сега тук казва……….Моля те не ме прекъсвай ако обичаш. Ти отдавна не разбираш
нищо там. Сега след като добре съгласих се платили сте 40 000, аз не съм чул такава сума,
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ако колегите са чули добре. Тогава очевидно задълженията са нараснали по друга причина, а
не само от еско договора. Защото вие казахте ние нямаше да имаме задължения ако не беше
еско договора. Сега да разбираме ли, че тези 40 000 лв. са ваши си задължения направени
нови. Това беше смисъла на въпроса.
Второ. Г-жа Жайгарова, вие казвате заведох дела и т.н. Само, че вие сте в болницата
от 2018 г. януари месец. Т.е. вие нищо не сте осчетоводила и нищо не сте завела. Това ако е
направено е направено от бившия управител. Тука е момента да ви попитам. Вие казахте на
комисия, че не сте завела за цялата сума иск, а само частично и не казахте колко. Аз обаче
искам да ви кажа колеги следното. С две ръце съм болницата да спечели делата, но вие
казахте трябва да осчетоводя и да дам отчетите. Къде ги дадохте? В Здравната каса не сте ги
давали. Болниците които спечелиха дела срещу Здравната каса отчетите заедно с фактурите
осчетоводени са приети от съответните Районни каси и след това касите са платили само до
размера на лимита, а вие сте фактурирали само лимита, кюстендилската каса не ви е приела
над лимитната дейност, тя не ви е приела за разлика от болниците спечелили дела. Няма да
навлизаме в тази тема………..
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Г-н Костадинов, ако беше приета над лимитната дейност, щеше да е изплатена. Така,
моля ви да ви обясня…..
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-жа Жайгарова, съвсем добронамерен съм. Дано спечелите, казах го и на комисия.
Кажете с какво можем да ви помогнем. Казвам разликата между нашата болница и
болниците спечелили дела. Аз това работя и от това разбирам. Тази е разликата, че те тогава
са фактурирали цялата дейност, включително над лимитната, а нашата болница е
фактурирала само до лимита, а сега след 3 години фактурира нещо и ще го носи в касата и
ще претендира за вземания. Дано спечелите. Съдебната система е необятна в България и има
всевъзможни решения. Пожелавам ви успех, но защо се спираме на тази дейност. Защото
пишейки, че имате да взимате 330 000, това съвсем не е така и е възможно да не ги вземете, а
това пък ще постави в риск болницата и изкривява самия отчет, огледалото на отчета към
съветниците. Това беше смисъла на моя въпрос. А това за 40 000, аз съм много доволен, че
казахте за еско договора, защото 40 пъти ви попитах на комисия плащате ли, вие заявихте, че
не сте платили нищо и нямате намерение да плащате по еско договора. А сега разбирам че
сте платили 40 000, значи някъде другаде сте похарчили 40 000 и вие сте, не вие лично сте от
януари, а болницата си е натрупала тези задължения. Значи вече не са 160 000 лв., вече
стават 200 000 лв. загубата на болницата за миналата година. Това е тенденцията.
Благодаря ви много.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Колеги, други въпроси за да може г-жа Иванова…..
Добре отговорете г-жо Иванова. Г-н Димитров изчакайте.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Значи след като сте ми възложили по един или друг начин управлението на тази
болница, аз съм принудена да събера абсолютно всички взимания на лечебното заведение.
Пробваме се с касата ако стане стане. Значи съдебната практика наистина познава дела които
са спечелени и касата е изплатила над лимитна дейност, повярвайте ми аз също имам
спечелено такова дело.
/въпрос от зала/
Ами проверете. Вие се интересувате от Света Ана, проверете, да.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Моля ви без реплики г-н Костадинов, нека се изслушваме. Не влизайте в диалог.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Добре. Не коментирам. Сега много се радвам, че г-н Попов е тук като юрист. Всяко
едно дело за да бъде заведено трябва да се плати държавна такса, с цел намаляване разходите
на лечебното заведение, заведохме само за 30 000 лева 2015 година и 30 000 лева 2016
година. Това дава възможност на лечебното заведение да заплати малка съдебна такса в
размер на 1200 лева, държавна такса, точно така 4% от иска. Когато се даде иска
предполагам, изпълнителен лист, че болницата е спечелила, когато е спечелила за 30 000
лева автоматично се подава и се взима, с цел спестяване на разходите на лечебното заведение
съм завела само за 30 000 лева иск, когато спечелиш 30 000 лева автоматично получаваш
останалите, това е практика и ви казвам защо е частичен иска, нали в противен случаи може
да се сметне 4% от 133 000 лева колко пари трябваше да изкара в момента болницата, да от
333 000 лева може да сметнете, казвам защо иска е частичен. Спечелиш ли 30 000 лева
автоматично ти присъждат, така ли е г-н Попов вие сте юрист. Сещам се друго нещо, което
говорихме. Защо не съм визирала предишния път казах за някои нарушения, защо не съм
органи, които могат да извършат? Значи не еднократно, за което искам да благодаря на инж.
Чимев съм имала среща с него и съм го информирала за неща, които съм констатирала в
един или в друг аспект, търсила съм неговата помощ, защото малко познавам общността на
Дупница и кой може да ми бъде в полза като специалисти, затова уговорихме с него за което
му благодаря вътрешния одит да дойде на проверка. Има други напушения, които са
констатирани, пак благодарение на него трябва да се говори с д-р Кознички на РЗИ, но в
момента след свръзка разбирам, че там има нещо някакви смени, но ще има официално от
болницата, писмо, което също ще искаме една проверка във връзка с констатирано
нарушение и липси в размер на 2000 лева и други. Има заведени доколкото разбирам
прокурорски преписки по простата причина само да кажа че част от задълженията, които
също са в отчета на лечебното заведение, това са суми върху, които имат претенции за
нарушение от страна на г-н Тимчев. Вътре има 51 000 лева липси на дълготрайни материални
активи, има липси от аптеката на лекарства, има липси на парични задължения мисля, че в
част от загубата на болницата, където пак казвам са задълженията са на г-н Тимчев общо в
размер на 70 000-80 000 лева, да те в преписка, те са вземания на лечебното заведение, кога
не мога да кажа. В загубите също има част от заплатите, които са и задължения към
персонала. Значи има неизплатени заплати в размер на 119 000 лева, официално съм
отговорила на г-н Гущеров от запитване на Общинския съвет, които само с гордост мога да
кажа, че към настоящия момент са 82 000 лева към вчера. Значи болницата е изплатила на
персонал, които не си е взел заплатите от 2016 година близо 30 000 лева. Има неизплатени
граждански договори, които по една или друга причина всички знаем какво носи след себе си
подписването на гражданския договор, той се сключва за извършването на определена вид
дейност, задълженията са от типа на 20 000 лева, значи ето ви още задължения, които няма
да изплатя или поне не аз, когато сте ме гласували, може някой след мен. Гражданския
договор се сключва за извършването на определена вид дейност, в счетоводството на “Св.
Иван Рилски” седи, че трябва да се изплатят тези дейности, но няма никакъв отчет. Аз не съм
убедена, когато 2016 година седят тези граждански договори извършвано ли е нещо или
просто така. Отчети за извършените граждански договори няма, ето ви още 20 000 лева. В
задълженията на лечебното заведение седят 99 000 лева близо 100 000 лева, задължения на
лечебното заведение за неизползвани отпуски, какво да ги направя тях. В момента гледаме,
работим излизат в отпуска и така. Ето общо взето ви поразказах. Задълженията към
доставчици към края на годината бяха по спомени 634 000 лева към настоящия момент са
581 000 лева смея да кажа, че към настоящия момент лечебното заведение няма едно
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просрочено плащане и едно неизплатено задължение, говоря в рамките на 60 дни, който се
предвиждат за изплащане към според търговския регистър.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Ако сте отговорили заповядайте г-н Димитров.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, колеги явно малко се отплеснахме от темата,
защото трябваше да обсъждаме отчета, а тук се спомена, че болницата върви и в момента
много зле затова моят въпрос е вече да каже и г-жа Иванова тия четири месеца вече като
прокурист какво е състоянието просто като информация да знаем тези четири месеца, как се
работи, трупа ли нови загуби през 2018 година или вече болницата е на печалба и отделно
искам да спомена тук пред колегите и да ги призова, че между нас има колеги, аз уважавам
председателя на икономическата комисия г-н Костадинов, той като има медии се държи като
лъв, медии като напуснат става кротко и послушно агънце, даже и на комисията след това той
спомена и информация за неговата болница аз няма да я оглася, тъй като това е фирмена
тайна, но просто да призова колегите дайте да се държим реално, като има медии, като няма
медии ние сме едни и същи. Явно при него е започнала предизборната кампания, много рано,
но това е благодаря.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Моля медиите да ме отразяват.Лъв, агънце пак е нещо.По добре от роб. Роба на него му
се казва гласувай “за” , гласувай “против”. Три години употребих да те науча какво е “а и б” в
икономиката. Три години те уча как работи общинската болница. Аз обаче иска да използвам
микрофона, аз съм най-щастливия човек днес. От думите на Жайгарова, от думите на нашия
колега Данчо, експерта в болничната помощ, значи болницата е добре аз оставам с такова
впечатление, нали г-жа Жайгарова, болницата си е добре нали така? Да нямаме опасения, да
имаме ли опасения или да нямаме опасения? Извинявам се за това, което чух досега г-н
Димитров в отговор на вашето, да смятаме ли, че болницата е добре, нали каза, че аз се държа
като агънце, е сега добре ли е болницата или не е добре. Не е добре, но върви към добре.
Помните ли вие лъва, как подскачахте лъвски в подкрепа на г-н Тимчев, когато аз ви казвах
Тимчев не върви добре, ти скачаше с такива очи и ми викаше остави го, той е само три месеца,
виж какво, ако обичаш така не се дръж с мен имам така малко към теб уважителни чувства, не
ме карай да правя това, което не ми се прави. Искам да чуя, защото бях обиден и вие сте
председател и нали чухте как ме нарече, ще му простя и не искам извинение искам Данчо
Димитров да стане на микрофона и да каже поема ли отговорност за болницата, болницата
добре ли върви или не, да го каже пред журналистите, ако могат журналистите да го отразят,
искам да чуя твоето мнение като три годишен представител на комисията, болницата върви ли
добре или не върви добре и какви мерки ти предлагаш като си и аз какви предлагам?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов, тук няма да превръщаме в съвместен диалог между двама
съветници, преди да отговори г-жа Иванова, г-н Чимев поиска думата. Добре благодаря г-н
Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, се извинявам, но малко по директно ще си говорим. Сега темата болница,
колко пъти е спрягана, ако се напъна мога да се сетя, ама не знам вече забравих. Само иска да
припомня края на 2016 година, когато избрахме д-р Недин като управител, моля Миков ли
беше ето започваме да забравяме, те толкова много смениха д-р Соколов, че не помним
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извинявам се за което. И сядайки в тази зала с повечето от вас какво решихме. Ситуацията е
ясно, че няма на къде, какво правим от тук насетне? Ангажимент, ама тогава д-р Недин пое
ангажимент д-р Соколов. Ангажимент на управителя на болницата да не трупа нови
задължения и мерки в посока на финансово оздравяване на болницата, нали не бъркам. Така от
там пристъпихме към въпросния кредит, които общината естествено гарантира, оттам
пристъпихме към избиране на прокурист, поздравления за г-жа Иванова, че ми е по лесно да
казвам г-жа Иванова, но пак се връщаме в изходна позиция, почваме едни дребни сумички
дали е 5 дали е 10 дали е 15, каква е идеята? Идеята на този отчет е да покаже 2017 година
това, което трябваше да направи ръководството на болницата, дали се е справило, дали е
натрупало нови задължения или е спряло с трупането на такива, аз така го разбирам
предполагам и вие. Аз не разбрах, това че ангажименти по работни заплати, неизплатени
отпуски, адвокатски хонорари това е ясно след като имаш просрочени задължения и някой те
съди, нормално е да ти трупа лихва, да ти причислява адвокатски хонорар това е практика,
няма лошо, лошо е за нас няма лошо за този дето го прави. В крайна сметка теглейки чертата
на 2017 година при получения приход от дейност и при получения разход искам да знам 0 на 0
ли е болницата или има на минус? 500 000 лева, които бяха гласувани от всички вас за което
безспорно беше ясно, че е жизнено необходимо помогнаха болницата да не спре да
функционира, две мнения няма по темата. 100 000 лева, които бяха дадени от общината бяха
за поемане на не разплатени заплати от месец ноември 2016 година, ако не бъркам, коректно
бяха върнати от получената сума. До тук всичко е ясно, няма коментар, само ще вметна едно
нещо по повод на вашия въпрос г-н Костадинов, дали болницата си изплаща фонда, разходите
по фонд енергийна ефективност. Болницата е разплатила 33 042 лева, 77 734 лева са
неплатени. Ще поправя малко г-жа Иванова и главния счетоводител. Не се фактурира колеги
по простата причина, че ако се фактурира по закона за публичните финанси община Дупница
дължи ДДС. Какво да фактурираме на МБАЛ една фактура, по която начисляваме едно ДДС,
което общината трябва да плати с ясното съзнание, че болницата не може да го разплати.
Елементарно е, тук две мнения няма. И така сега искам да продължа до крайния, мога ли да
продължа, искам да стигнем до ситуацията към момента, може ли. Искам да знам при тази
ситуация понеже до колкото знам и от г-жа Иванова има едни кредитоискатели да ги наречем,
те са си длъжници, т.е. ние сме длъжници едни имат да взимат едни парички, които буквално
са ни пришпорили и искат да направят запор, какво ще правим от тук насетне. Режима на
работа какъв е? Мен това ми е интересно. В крайна сметка общинския съвет като орган и
принципал на тази болница и тук ще поправя г-н Костадинов, кмете моля ти се! На кмета няма
какво да му се молиш. На кмета това му е работа. Вътрешния одит е поредния одит, който
правим на тази болница, а благодаря ти д-р Соколов и какво от това. Хайде да погледнем
малко по сериозно ми е молбата, да се чуе някаква цифра 2017 година, какво е приключила
финансово болницата, от тук насетне какво стои като нерешен проблем и ние какво ще
направим, иначе другия месец можем пак да си отворим темата и пак да си я говорим и със
сигурност ще си я говорим, та молбата ми е г-жо Иванова дайте една цифра 2017 година.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Давам. Приходи на лечебното заведение за 2017 година 4 346 000 лева, разходи
4 129 000 лева.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това излиза около 200 000 лева.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
178 000 лева печалба, 2016 година искате ли? Интересно е . 4 048 000 лева, 4 515 000
лева или 460 000 лева загуба. Може ли преди вас на г-н Костадинов. Може ли всеки път,
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когато идвам в този град и когато се срещам с вас или с разни комисии или примерно с
партии, всеки прехвърля топката болницата на тоя, болницата на оня, аз мисля, че болницата е
наша. Мисля, че болницата в Дупница е на всички тук. Значи не знам д-р Соколов от какво се
оплака? Аз също изчетох адски много за себе си непознати неща в дупнишката преса от
журналистите, няма значение и някакви цифри и т.н. Моля ви болницата е ваша, болницата е
на хората живеещи и работещи в община Дупница не само града, общината. Болни хора има,
пациенти има влизам в тази връзка. Болницата в момента към 31.03.2018 година е на печалба
12 000 лева. Както споменах лечебното заведение няма един лев просрочия, лечебното
заведение няма един лев задължения натрупани от началото на първи януари. Лечебното
заведение е изплатило в рамките както споменах на близо 30 000 лева работни заплати и близо
36 000 лева по спомен задължения от предходни години. Значи няма да ви дам храна,
плащаме. Няма да ви дадем газ и кислород, плащаме, няма да приключа болницата закупи
програмен продукт, с който се обработва заплатата на персонала от до, което наложи
прекратяването на договор с човек, който взимаше 350 лева, няма да подпиша прекратяването
на договора, ако не ми платите, значи всичко става със закон. Вчера съм водила един разговор
от типа на за 175 лева, той няма да подпише за да вземе още 175 лева от тази болница, нали
нещата са малко несериозни. Моля всички хора които познавам, в случая и вас помолих
фирмите дупнишките, не искам софийски не искам от друга де. Тука като е логично цената да
е най-ниска, работим по този начин, помогнете всички. Болницата има над 100 000 лева от
началото на януари над лимитна дейност, ето вие сте хората, които трябва да спасите тази
болница и да ангажирате изплащане на тази над лимитна дейност, не мисля че 100 000 лева за
тази болница са малко. Аз бих ви помолила за помощ като председател на икономическата
комисия, направете така, че болницата да си вземе над лимитната дейност, помогнете да бъде
увеличен лимита на болницата там където трябва, давайте да работим заедно, когато имам
нужда от фирма търся този, търся онзи, хора от тук за помощ. Това е ваш ангажимент или
поне аз така си мисля, защо трябва един да казва болницата е на този, болницата е на онзи, аз
съм безпартийна, не съм нито към едни, има приятели навсякъде. Малко е обидно, когато
говорим за болница на град Дупница, на община Дупница и прехвърляме, че тя е на “БСП”,
“ГЕРБ”, “Демократи” и т.н.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова, г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Докато сте под ръка. Какво стои като финансов ангажимент в момента, което би
създало проблем за работа на болницата, сериозен финансов проблем?
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД:
Двете фирми, които мисля че създадат проблем това са, ето да кажа от 630 000 лева в
момента са 573 000 лева вече има и изплатени вече както споменах, един IT специалист
искаше за да приключи договора с болницата 2000 лева, нали изнудване. Значи в двете фирми,
с които трудно бих могла да се справя и вас съм молила за помощ, вашите икономисти на
общината също помогнаха това са “Фионикс”, които собственици са немци и трудно с тях
можем да се пазарим, имайки предвид че още миналата година при взимането на първия
транш на кредита са сключени споразумения с по-голяма част от фирмите, че при взимането
на втория транш на кредита ще им бъдат изплатени останалите суми. Няма втори транш,
следователно започнаха да предприемат действия. Значи “Фионикс” в размер на 85 057 лева,
няма и така другите, които са с “Медофарма” имаме разсрочено плащане там си го плащаме,
“Цитокъмпани” те са за 50 000 лева, общия размер е 100 000 лева и 50 000 лева съдебни такси,
100% увеличение, а тези 50 000 лева увеличение просто могат да се използват за всичко друго.
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Общо взето с другите фирми се справяме, “Медофарма” са 143 000 лева при споразумение с
тях ще изплатим около 260 000 лева беше, които си изплащаме всеки месец към тях вече
имаме споразумение съдебно и така, няма другите са доста под тази сума, като следващия поголям така е ВИК- Дупница, но горе-долу и там започнахме да изплащаме нещата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова, г-н Соколов за въпроси.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви ще бъда кратък. Слушах много внимателно, както на икономическа
комисия в едно изречение да кажа. Според мен това, което е предприето е в правилна посока,
аз и там го казах ако можем да го катализираме, да го ускорим би било по-добре, иначе има
някаква тенденция положителна, обаче ми направи впечатление и апела ви днес, когато се
обърнахте към дупнишките фирми и в тази насока искам да поговорим да информираме
залата, ако е удобно, но апелирам да се откровени, какво казахте на икономическа комисия. Гжо прокурист има ли, между другото процедурно предложение правя, г-н кмета, обсъждаме
проблема на болницата, бюджета на общината всеки месец се разходва в частта зам.кмет по
социални дейности. Сигурно е много натоварен този човек, безумно натоварен, обидно за
гражданите на Дупница е този човек да отсъства от залата, казвам го за n- път. Аз знам защо
отсъства, наясно съм със себе си, но все пак мисля, когато човек получава хонорар за дадено
нещо, както каза г-жа Иванова дори и граждански договор да е той трябва да даде елементарен
отчет, ние може да имаме въпроси към него, “аджеба” той какво е направил за да си отстои
заплатата да си я защити. Та се връщам, г-жо прокурист на икономическа комисия вие казахте,
че когато сте се срещнала с конкретна фирма от Дупница, изпълнява дейността снабдяване на
хранителни продукти е имало доста да го наречем нелицеприятен разговор, нали имаше нещо
такова. Да ни поясните в каква посока е бил, ултимативен ли е бил, тенденциозен ли е бил,
заплашителен ли е бил този разговор, това първо и второ искам да задам и да разширя въпроса
към кмета на Община Дупница г-н Чимев, официално през председател на Общински съвет ще
апелирам икономическа комисия да ме подкрепи, бих искал да знам в духа на дните, които
живеем и ежедневието, което чуваме непрекъснато, вчера столична община, район “Подуене”
онзи ден един какво си да не се връщам. Има ли фирма, която има пряка родствена връзка с
кметския екип, която изпълнява обществени поръчки на Община Дупница свързани със
социална дейност и ще помоля, аз ще се конкретизирам, на каква стойност е тази дейност за
всичките възможни пера?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов, ще си позволя и аз да задам един въпрос, който сега слушайки
колегите възникна, за да може г-жа Иванова да не я движим постоянно на микрофона.
Постоянно имаше е публичното пространство и с въпрос относно съкращаването на
транспортния отдел в общинската болница и сключване на договор на предната сесия стана по
тази тема също въпрос, да ни запознаете както точно се случва и каква е евентуално ползата от
променените условия на транспорта и дали по някакъв начин това оказва влияние върху
качеството на услугата, тъй като знаем, че общинската болница освен, че е общинско
дружество има и не малка социална функция за общината и съседните общини, заповядайте гжа Иванова.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ:
Ще отговоря първо на вас. На ИК обсъждахме и варианта да наемеме таксита от
Дупница, за да не идва софийска фирма. За пореден път 2017 г. разхода за автотранспорта на
лечебното заведение е в размер на 76 643,52 лв.. това включва заплати, осигуровки, горива и
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гориво-смазочни материали, ремонти, разходи по пребиваването на шофьорите от типа на
телефони, пощенски, застраховки, данъци и др. материали. Амортизацията на тези автомобили
е 8 000 лв..когато от разхода извадиме от 76 000 лв. извадиме 8 000 лв. разход за амортизация
сумата е 68 607 лв. или това е разхода, който МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ през 2017 г. е
реализирал по отношение на транспорта за 45 110 км.. предложението на фирмата, с която
работиме е за 70 ст./км.. При 45 110 км. Болницата по 70 стотинки ще изплати 31 000 лв. или
37…38 близо с ДДС. От 68 като махнеме 38, това са 30 000 лв. спестява лечебното заведение
за 1 година при тренд спазван 2017 г.. но април 45 000 лв., това са около 3 760 км. Средно на
месец. През април са отчетени и фактурирани 2 488 км. Или е разхода, който е заплатила
болницата на фирмата 2 089,92 лв.
Болницата си запази автомобили с които извършва платени дейности.това са дейности
по обслужване на болни, които не са в движение, посещават се от комисиите по ТЕЛК в
общините където на болен се плаща за посещение по 80 лв.. оказваме транспортни дейности
на тежко болни, които не могат да бъдат превозени с нормален автомобил а се налага с лежащ
автомобил на ФК „Марек“ . това са платени дейности, за които миналия месец болницата е
получила 452 лв.. има 1 човек, който е оставен на работа и извършва този вид дейност,
заплатата му е минимална от 452 лв. приход, 510 минимална може да сметнете освен друга
дейност, която изпълнява този човек за транспорта.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Соколов зададе преди това въпрос…
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ:
Като дойдох в тоя град никой не познавах. Първото нещо, което човек се опитва да
осигури за минимално съществуване на едно дружество от типа на лечебно заведение това е
лекарства, лекарите….които между другото са едни от най-добрите лекари в този край на
България. Държавната болница „Иван Рилски“ има едни от най-добрите лекари, няма
изброявам за да не обидя някой. Следващото което трябва да се осигури това са лекарства и
консумативи с които да бъдат лекувани пациентите…храна, кислород, райска газ. Това което
трябва за лечебно диагностичния процес. Кислорода и райската газ осигурихме бързо, защото
едната фирма отказа да снабдява,защото имаше задължение на болницата към нея, другата
фирма даваше но и тя спря да дава при което се изплатиха всички задължения …в момента аз
съм инициирала срещи,писма до управителите на двете фирми в Дупница „Сиат“ и „Техно
газ“. Отговор от тях нямам. Когато някой търси пари всички ми звънят, когато аз искам срещи
за да седнем и говорим, когато отношението на лечебното заведение към дадена фирма е
о,кей няма никой. Лекарства и консумативи по презумпция вървеше. Става въпрос за храната.
След проведена обществена поръчка фирмата спечелила ОП и с която „ Св.Иван Рилски“ има
договор е „Тоби“ ЕООД или ООД…….
/обаждане от залата/
Говорите за хора повярвайте не ги познавам.
Отидох лично с гл.счетоводител на срещата при управителя на фирмата…болницата
дължеше 6 000 лв. Търсех храна…да добре…сега но платете. Аналогичен разговор съм водила
с ай ти специалист вчера. Изплатиха се парите…от тогава държа всичко по договора да бъде
спазван в съответствие договора за ОП…прави му се заявка лично подписана от мен, лично се
носи защото договора е направено малко особено няма факс, няма телефон, носи се и до един
ден се изпълнява. Ако има закъснение 1 ден се начисляват неустойки по клаузите на
сключения договор.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова.
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Г-н Соколов.
Г-Н ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Аз няма да отегчавам. Г-жа Иванова е прекалено деликатен и коректен човек по моите
стандарти. В случая спести това, което каза на ИК г-жо Симова според мен. Ще го остава да
добият информация от тия дето са били.
Г-н Чимев …в тоя посока…в края на краищата жената действително не познава хората,
нито доматари, нито чушкари. На никого не е позволено да се изживява като тип партиен
секретар от преди 90-та година. Вие представлявате администрацията в този град. Според мен
на никого не е позволено и мисля, че ще ме подкрепите. Ултимативно и със заплашителен тон
да разговаря с когото и да било, когато този човек представлява публичен орган, какъвто в
случая е прокуриста на общинската болница.
В този ред на мисли искам да кажа започнал съм консултации да ги нарека…ако
решите совалки с групи общ.съветници тъй като вие не бяхте на предишната сесия искам
официално да ви информирам смята, че мястото на зам.кмета Крум Милев не е в тази
администрация. Това е моя лична преценка. Тъй като съм представлявал администрацията на
този град, смятам че нивото му не отговаря на потребностите на институцията. В тоя ред на
мисли най-вероятно на първата сесия след лятната ваканция ще поискам чрез хората които
евентуално ще ме подкрепят оставката на този човек дори само заради това, което г-жа
Иванова каза на ИК.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-жа Иванова.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ:
Не мисля, че е редно да си губим времето със следното. Много хора ме каниха на
срещи, много хора идваха в кабинета, много хора чакаха пред кабинета ми, включая и хора от
залата повече от пръстите на едната ми ръка са…получавах заплахи, че на някой косата му е
побеляла,друг идваше и казваше, че такива като мен е сменил много. Трети коя си ти и за
какво се бориш? Повярвайте ми…не и с вас съм имала срещи…не мисля, че трябва да си
губиме времето.
Величка присъства на разговора с въпросния господин, който надявам се вие цитирате.
Човека …ще се справите ли…такива са минали, т.н. ще си тръгнете.
/обаждане от залата/
Пак казвам много от тук присъстващите бяхте в моя кабинет.Нали ?
Много доктори заставаха срещу мен и също казваха това нещо, че такива като мен са
сменени много. Вижте, разберете аз мисля, че някой ме се обади от журналистите…нямам
спомен кой аз съм тук за каузата болница…оставете всичко останало към мене.
Аз работа в София имам и то не една. Работа имам доста по-добре платена отколкото
тука. Оставете всичките неща и дайте да работите за болницата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова
Г-жа Симова.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Аз искам да се върна на цифрите, които се изнесоха за …въпроса който зададе
инж.Чимев беше миналата година болницата натрупала ли е нови задължения? Отговора беше,
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че 178 000 е на печалба. Това са цифри, които далеч не са верни. В смисъл те са добре
осчетоводени но тук трябва да имаме предвид, че 178 000 е официалната печалба на
болницата. Като изключим обаче тези 33 000 лв. над лимитна дейност, за която….тези пари не
се знаят дали ще бъдат платени или не. Въпреки това те са осчетоводени, въпреки това ако ги
извадим тях загубата на болницата е 152 000. Като имаме предвид обаче, че тези над лимитни
330 000 са за три години, не за една ако ги разпределим пропорционално за трите години се
падат още 110 000, което означава че болницата за миналата година е на загуба 250 000 лв.. от
отговора, който даде прокуристката не стана ясно, че болницата е натрупала нови задължения
реално. Другия въпрос е, че аз имам въпрос…като се ….отделенията които са губещи –
фтизиатрията и психиатрията, които искам да попитам тяхната загуба как е осчетоводена как
сте я пресметнали, защото това са отделения, които се субсидират доколкото знам…имате ли
предвид субсидията която държавата изплаща за тези…като отчитате загубата на тези
отделения?
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Аз искам да поздравя г-жа Симова, защото ние от дребнотемия се отклонихме от
големия въпрос. Това беше въпроса на цялата комисия.
Сега ще ме извинявате но аз няма да участвам в тия сценарии…всяка група
включително и БСП за съжаление трябваше да даде мнението по отчета на дружеството. Бях
призовал колегите да подкрепиме отчета, защото обратното няма смисъл. Сега обаче почвам
да се замислям дали да гласуваме „за“ . след като някой се опитва да ни манипулира и лъже в
зала…големия отговор на г-жа Симова огромна е загубата на болницата за миналата година.
Скрита зад тоя айде да не го късам…зад тоя отчет и фалшиви цифри.
Ние се объркахме г-н кмете. Осчетоводили 500 000 за саниране, вие казвате няма
издадена фактура…обаче те ги осчетоводили. Осчетоводили 330 000 вземания, пък завели за
60….което също сигурно е правилно обаче отчета е фалшив. Колеги още 1 голям въпрос,
който….транспортната схема…запомнете какво ви казвам. Новините слушайте г-н
Димитров…не бля, бля, бля. Министъра въведе единен стандарт за държавните болници и го
налага и на общинските…където вие г-жа Иванова не можете да отдавате дейност външна без
разрешението на принципала.
Нарочно не зачекнах темата за транспортната схема …бля, бля,…дрън, дрън цифри
извадени от контекста дадохме…ама ще спечелиме 30 000…удобно забравихте да кажете, че
сте им дали един микробус да карат храната, пък сте им дали един реанимобил за 50 лв./месец
ама това ли е проблема на болницата 50 лв., 20, 30 000 лв. защо пропуснахте да кажете ,че
досега не плащахте главница по кредита а сега започвате да плащате от тази година. Това е
огромното предизвикателство пред болницата. Това са големите въпроси.
Аз пак апелирам кажете…може ли да кажем че болницата е в отлично състояние и
всичко е о,кей? Или не може да го кажеме?
Защо се криеме зад дребни теми, коли, сценарии Гущеров ни прави разни…какво ще
кажете за транспортната фирма? Ще кажеме да казвате истината. Истината е тази, че вие
нямате право…и в „Света Ана“ трябва да го знаете ако сте ръководител какъвто не сте там,
трябва да знаете че не може да правите външна дейност.
Втория вид предизвикателство 15 % г-жа Иванова, може да имате кредити вие имате
приход 4 000 000, 15% са 600 000 лв.. имате 500 000 задължения…..четете го единния
разходен стандарт. Ония ден го изпратиха по пощата.
Това са големите предизвикателства пред болницата а ние сме седнали бля,
бля…кажете вие сте свястна жена, кажете трябва да се затвори фтизиатрия, трябва да се
затвори психиатрично, трябва да се затвори ортопедия, трябва да се затвори родилно…Защо
го криете? Зад Данчо Димитров се криете и манипулирате? Ето ние нямаме психиатрия…нема
да ни донесете нищо…излизам от нерви от тия сценарии измислени…
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-н Костадинов. Явно той е ментор на всеки от нас тука. Понеже спомена,
че има някакви сценарии. Може би ако той има сценаристи и режисьори…затова споменава и
такива теми.
Г-жа Иванова заповядайте.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ:
Г-н Костадинов, така като ме гледате каква жена съм, мислите ли че бих се скрила зад
г-н Димитров. Малко ме подценявате мисля аз. Това що касае стандарта. Стандарта не е от
миналия ден а от миналия месец с разпореждане на зам.министър Жени Начева се прилага в
държавните или болниците които притежават повече от 51% държавно участие.
Този стандарт е препоръчан към собствениците на общинските болници, които трябва
да вкарат правила …какво пише в стандарта, така. Болниците, които имат над 51% държавно
участие не могат да възлагат обществени поръчки без съгласието на принципала, респ. МЗ
когато се касае за закупуване на апаратура над стойност 72 000 лв..договора, който съм
сключила за транспорта на МБАЛ“Св.Иван Рилски“ е в размер до 30 000лв. или чл.20, ал.4 от
ЗОП…
Вие излизате и хвърляте едни обвинения срещу мене и когато се защитавам …вие
казвате…махни го. В договора ми за управление между инж.Чимев и мен пише. Прокуриста
има право да отдава под наем движими вещи на стойност до 1 000 лв. двете линейки са по 50
лв.
Миналата година с оценка извършена от лицензиран оценител автомобилите са
оценени за продажба и е проведен търг за тях. Не са се явили и за двата…стойността и на
двата автомобила е под 1 000 лв. за продажба. Когато отдаваш един автомобил поддръжката
му, ремонта, застраховките са за сметка на този,който го отдаваш под наем. Обвинете ме, че
съм ощетила лечебното заведение…
Нека говориме за закриване на отделения. Излезте г-н Костадинов на микрофона и
кажете на всички хора и пред медиите, че вие искате да закриете фтизиатрията,психиатрията,
тези които…и ТЕЛК които се заплащат от МЗ. Вие искате да лишите гражданите на града и
общината от тия две отделения. Излезте и го кажете. Ако ОбС го приеме аз съм готова да го
извърша с ваше нареждане. Когато болницата в Кюстендил взимаше кръв и буквално взимаше
пари от лечебното заведение приключихме тази порочна дейност и дадохме безвъзмездно
кабинет да продължава да работи за кръводарителите, които не е необходима да идат до
Кюстендил…вие ме карате да закривам фтизиатрията и психиатрията. Какво правиме с
болните? Къде ще ги карате?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пехливански отдавна чакате.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Време е да се ориентираме към приключване. Нещата станаха много лични. Ако трябва
ще правиме друго заседание на ОбС, но за да запазиме добрия тон предлагам да
гласуваме…имаме и други точки.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебата по докладната.
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Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

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

25
няма
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр.
Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 72
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2017 г. на МБАЛ
“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Интересно ми беше след толкова изказвания г-н Костадинов да изрази поне някакъв
вот….тъй като доста разгорещено…защитаваше…
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разкриване на социалната услуга „Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания“ в Община Дупница, като делегирана от държавата
дейност. /вх. № 295/08.05.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Димитров, че все пак сте тук.
Здравна комисия. Положително становище.
Благодаря г-н Георгиев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
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Не виждам такива . Преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл.
36, ал. 2, т. 2, б. б), чл. 36в, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 73
1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания“, с адрес: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 4, като делегирана
от държавата дейност, считано от 01.01.2019 г., както следва:
- капацитет – 30 потребители;
- численост на персонала – съгласно утвърдена Методика за определяне длъжностите
на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността;
- средства за издръжка – по натурални и стойностни показатели за услугата „Дневен
център за пълнолетни лица с увреждания“, като държавно-делегирана дейност.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да изпрати настоящото Решение до
Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил, за изготвяне на предложение до
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, и го упълномощава
да проведе процедурата, като извърши всички необходими правни и фактически действия и
подписва необходимите документи във връзка с изпълнение на решението.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка.Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Създаване на нова локализационна единица и
включването и в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в
Република България в с. Яхиново, общ. Дупница, обл. Кюстендил. /вх. № 297/09.05.2018 г./
Нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително становище.
Благодаря.
Колеги, имате възможност за дебатиране по докладната записка.
Не виждам такива . Преминаваме по сценарий към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

24
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 18, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.89, ал.4 и ал. 5
от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.125, ал.2, т.1 от Наредба №
РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска
регистрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 74
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за създаване на нова локализационна
единица в землището на с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендил – местност
„Полето”, която да бъде включена към Националния Класификатор на постоянните и
настоящи адреси за с. Яхиново, община Дупница, Област Кюстендил.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението на Решението.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на
част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крайници. /вх. №
298/10.05.2018 г./
Нека чуем становището на ИК.
Положително становище.
Благодаря г-н Димитров.
Нека чуем становището на ПК по ТСУ г-н Пилев.
Положително становище.
Благодаря.
Колеги, имате възможност за дебатиране по докладната записка.
Не виждам такива . 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

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската
собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 76 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение № 8/31.01.2008 г./, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 75
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т. А „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
„Част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367, съгласно скица
на поземлен имот № 15-50539/06.02.2015 г. издадена от АГКК, представляващ терен с площ
от 15.00 кв. м – за поставяне на преместваем търговски обект, находящ се в част от улица с
о.т. 171÷178, между кв. 21, кв. 14 и кв. 89 по действащия регулационен план на с. Крайници и
издадена схема № 205/10.04.2018 г. от главния архитект на Община Дупница. Имотът е
публична общинска собственост, съгласно Удостоверение с изх. № УД-205/05.02.2015 г..”
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг
с явно наддаване на част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367,
съгласно скица на поземлен имот № 15-50539/06.02.2015 г., издадена от АГКК,
представляващ терен с площ от 15.00 кв. м – за поставяне на преместваем търговски обект,
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находящ се в част от улица с о.т. 171÷178, между кв. 21, кв. 14 и кв. 89 по действащия
регулационен план на с. Крайници. За разполагането на обекта е издадена схема №
205/10.04.2018 г. от главния архитект на Община Дупница. Имотът е публична общинска
собственост, съгласно Удостоверение с изх. № УД-205/05.02.2015 г. и се отдава за срок до
31.05.2025 г., при следните условия:
2.1. начална наемна цена – 24.00 лв. /двадесет и четири лева/ месечно. Върху цената
не се дължи ДДС;
2.2. депозит – 4.80 лв. /четири лева и осемдесет стотинки/, представляващ 20% от
началната наемна цена;
2.3 стъпка за наддаване – 2.40 лв., представляваща 10 % от началната наемна цена.
3. Условията на търга, както и тръжните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***

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

Заседанието бе закрито в 11.35 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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