ПРОТОКОЛ
№ 13
Днес 14.12.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе XIII-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха Борислав Костадинов, Златко Славев и Павел Коларски.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров 10.11 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 26 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.11, откривам XIII редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 673 /07.12.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на свободни маломерни имоти – общинска собственост, на
територията на Община Дупница. /вх. № 665/ 03.12.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2019 година.
/вх. № 669/ 06.12.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
План за създаване на необходимите условия за осъществяване на полудневната организация
на учебния ден преди обяд в община Дупница. / вх.№ 670/ 06.12.2018 г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на прокурист на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. №
671/06.12.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение от Емил Гущеров с №
697/13.12.2018 г., за допълнение на дневния ред - докладна записка, относно Избор на
одитор – дипломиран експерт-счетоводител на “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД , гр. Дупница и „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”
ЕООД, гр. Дупница с вх.№ 695/ 13.12.2018 г. да бъде т. 5.
Който е съгласен с така направеното допълнение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Сега гласуваме целия дневен ред.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на свободни маломерни имоти – общинска собственост, на
територията на Община Дупница. /вх. № 665/ 03.12.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2019 година.
/вх. № 669/ 06.12.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
План за създаване на необходимите условия за осъществяване на полудневната организация
на учебния ден преди обяд в община Дупница. / вх.№ 670/ 06.12.2018 г./
4. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на прокурист на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница. /вх. №
671/06.12.2018 г./
5. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на одитор – дипломиран експерт-счетоводител на“Водоснабдяване и
канализация - Дупница” ЕООД , гр. Дупница и „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 695/13.12.2018 г./

***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към първа точка от дневния ред ще ви прочета постъпили са две
заявления до Председателя на ОбС Дупница.
/чете заявление № 679/07.12.2018 г., приложено към Протокола/
/чете заявление № 680/07.12.2018 г., приложено към Протокола/
Също така е постъпило заявление от г-жа Христина Рангелова за изказване на
заседанието на ОбС Дупница по актуален въпрос.
Разбрах, че г-жа Рангелова е болна така, че нейния племенник до колкото разбрах….
Заповядайте на микрофона за да поставите актуалния въпрос.
Г-Н ДАНАИЛ ТЕРЗИЙСКИ:
Здравейте. Христина Рангелова е моя леля, но поради здравословни причини ть не
може да присъства тука и аз ще я представлявам, както и целия квартал и причината поради
която съм тук. Става въпрос в квартал „Дупница“, кв. „Байкал“ на ул. „Пролет“ и на ул. „Поп
Харитон“ от 3 месеца няма никаква вода. Проблема се е задълбочил в последната половин
година, където на самата тръба има няколко теча. Съобщавано е многократно на всички
институции, като се започне от В и К, Община Дупница, гл. инженер, но от никъде не е имало
някакъв отговор и да се върне някаква реакция така да се каже. Това ме принуди да пристъпя
към следващата стъпка, да дойда тук и пред всички вас да заявя своята позиция, че желая да се
направи нещо, да се пристъпи към действия. Тъй като ние като данъкоплатци, като жители на
краен квартал също имаме права, също плащаме данъци и желаем да получаваме услугата за
която заплащаме, както всички останали. Другите в квартала на по-ниското те не се оплакват,
защото до тях има директна тръба и си имат налягане, но до нас не достига никаква вода,
хората не могат да се изкъпят, не могат да се изперат, до тоалетна не могат да отидат
нормално. Живеят възрастни хора по 80, 90 години и ако не са техните деца, техните роднини
те не могат да се оправят.
Така, че ще ви помоля да се предприеме нещо, да се вземат някакви мерки по този
проблем, защото той е от доста време, не е направено нищо и желая да се вземат мерки, ако не
ще трябва да се ескалира проблема към медии или някакви други институции, за което ви
благодаря за тази трибуна която ми предоставихте.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви.
Ще използвам възможността, че г-н Илиев по друга точка от дневния ред е тука, да му
предоставим думата за да може да вземе отношение по въпроса.
Заповядайте г-н Илиев.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на „В и К – Дупница“ ЕООД:
Благодаря на всички.
Запознат съм с проблема в кв. „Байкал“. Действително в близките 2, 3 седмици имаше
там един проблем специално за ул. „Пролет“ говоря. Това е най-високата улица в квартала.
Имаше там едни течове на довеждащия водопровод през моста който минава, които бяха
отстранени от нас, но въпреки всичко вода трудно трудно достигаше до квартала. Вечер късно
хората ми се оплакаха, че идва за по малко часове, след това пак няма. Действително си имаше
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проблем, но този проблем вече е отстранен от няколко дена. Предполагам, че сега няма
никакъв проблем. Специално пращах хора да обиколят улицата от 3 дена някъде не е имало
проблем и оплакване от самия квартал. Сега не знам защо хората казват, че пак има, но силно
се съмнявам. В момента не би трябвало да има проблем в квартала.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Илиев.
Преминаваме към първа точка от дневния ред.
Моля г-н Соколов, няма възможност. Това е ………..
/Д-р Соколов – общ. съветник: Ще нарушиме процедурата. Това са хора които все пак
са без вода. Аз живея в тоя квартал, ще ми дадете думата./
Няма такава процедура. После ще ви дам така или иначе ще имате възможност.
/шум в залата/
Моля ви без да нарушавате госпожо реда в залата.
Сега има правилник, който заедно сме го гласували г-н Соколов. Ако е по актуален
въпрос, заповядайте.
/Д-р Соколов – общ. съветник: Актуален е./
Добре, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Първо искам да благодаря на директора на В и К. Оня ден в най-лошото време се отзова
и дойде на място и хората които са от квартала тогава бяха много повече разговаряха с него.
Искам за това дори да си позволя да подскажа. В първия мандат на кмета Панайотов
общински съветници, позволявам си да кажа на Илия баща му, моя баща и още няколко човека
съдействаха и общината колеги, не В и К, общината инвестира и подмени на ………., аз
казвам на средния мост, не моста дървения срещу барикадата, на средния мост магистралната
тръба. За съжаление времето минава. Това са повече от 25 год. В момента тя не е спукана, а ще
си позволя да кажа нагледно. Ако по надлъжната ос на тръбата тя все едно е срязана и от нея
директора на В и К той го видя човека. Г-н Чимев, съкварталците заедно с мене решихме, че
казуса е към общината, не е към В и К. Там тръбата минава външно. Тя е изложена освен на
амортизацията от теча на водата и от това, че и въздейства околната среда. Трябва да
направим всичко възможно в бъдеще време в обозримост сега време защото ние декември
месец ако нямаме вода и януари, когато така да се каже налягането би трябвало да е
максимално поради природните дадености, какво остава за юли и за август.
Къщата в която аз живея е на три нива, защото г-н председателя каза актуален ли е
въпроса. Актуален е. Ако на партерния етаж пусна вода на второ и на трето ниво няма вода, а
живея ниско. Живея на фона на тези мога да кажа да ги ожали човек хора, страшно ниско. И
смятам, че В и К само със своите сили няма да може да се справи. Общината трябва да се
ангажира и то в най, най, най-кратки срикове да видиме какво може да направи. За съжаление
въпроса не е от два дни, той е от доста време, но ескалира в момента в мащаб в който
категорично е бедствие. За тези хора е бедствие.
Дамата която си позволи да разговаря с директора на В и К си позволявам да кажа
живее сама. Децата и живеят в София. Тя е дупничанка, а си позволявам да отгледала
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прекрасни деца. Едното го виждате два пъти седмично по национални медии и се принуждава
сигурно тоалета като го прави, не знам как го прави, не знам как си качва вода.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на свободни
маломерни имоти – общинска собственост, на територията на Община Дупница. /вх. № 665/
03.12.2018 г./
Нека да чуем становището на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Много ви моля за ред. Ако има нещо което да се доуточнява, нека да бъде извършено
извън залата. Г-н Илиев и г-н Соколов, много ви моля. Моля ви госпожо за да продължим
дневния ред. Ако има въпроси г-н Илиев отвън, извън залата.
Нека чуем становището на г-н Пилев. Положително. Благодаря ви г-н Пилев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 665.
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
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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
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28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
за
за
за

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4, и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
1. Общински съвет град Дупница определя свободните маломерните имоти с площ до 10
дка от общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1
/една/ стопанска или календарна година.
2. Общински съвет град Дупница определя наемна цена на имотите съгласно Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение
№8/31.01.2008 год. последно изменена и допълнена с Решение №50/30.03.2018 год. на
Общински съвет Дупница /Приложение2/, както следва:
2.1. Ниви:
- до 3 дка – 26.00 лв./дка
- от 3 дка до 10 дка – 24.00 лв./дка
2.2. Овощни градини – 20.00 лв./дка
2.3. Лозя – 20.00 лв./дка
3. Общински съвет град Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да сключва
договори за отдаване под наем на имотите по т.1 от решението.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Дупница за 2019 година. /вх. № 669/ 06.12.2018 г./
Нека да чуем становището на всички комисии. Така, че г-н Костадинов. Благодаря.
Г-жа Инкьова.
Г-н Павлов.
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Г-н Георгиев.
Г-н Пилев. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам желаещи за изказване така, че преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища и чл.
21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински съвет- Дупница приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Дупница за 2019 г.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на План за създаване на необходимите условия за осъществяване на
полудневната организация на учебния ден преди обяд в община Дупница. / вх.№ 670/
06.12.2018 г./
Нека да чуем становището на всички комисии. Г-н Костадинов. Благодаря.
Г-жа Инкьова, заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
В пълен състав комисията по образование и култура разгледа докладната записка.
Двама от присъстващите аз и г-н Асен Илиев приемаме докладната, останалите колеги имат
някакви възражения, които решиха, че ще премислят и могат да изкажат мнение в зала. За мен
е много важно да се приеме този план, защото сроковете изтичат днес и трябва да се внесе в
Министерство на образованието, иначе ние общ. съветници ще носим отговорност, че
общината не си върши работата. Освен това предложеното в докладната записка за
разширяване на училище „Евлоги Георгиев“, което е единственото за едносменно обучение е
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най-оптималния вариант и е добре да подкрепим това училище, което се развива, има интерес
към него. Така, че апелирам да подкрепим тази докладна, за да можем да си свършим
работата.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Г-н Пилев. Благодаря.
Г-н Павлов. Благодаря.
Г-н Георгиев. Благодаря.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Г-н Костадинов,
заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Понеже миналата сесия много съм бил изморил съветниците, ще бъда много кратък. Аз
подкрепям и групата на ОДБ подкрепя плана, както икономическата комисия, защото това
съвпада с нашите виждания за пазарни механизми в образованието, за състезание между
училищата и т.н. Имаме известни така неясноти по отношение на плана. Как може например
след две или три години децата намаляват с 80, а паралелките ще се увеличат с 8. Но очевидно
ние много не сме компетентни и аз апелирам нали така към……..Да не ги гледаме толко тия
цифри. Важното е да се каже, че апелираме ние съветниците да бъдеме за. И ще си позволя
понеже всичко което се каже от тоя микрофон и което се гласува в тази зала съдбини на много
хора, ще кажа само какво каза експерта от общината. Когато го попитах има ли риск да
загинат училища, той каза малък. Казах му а селските училища. Е те не са обект на този план.
Добре, като ще се разширява това училище от някъде трябва да дойдат ученици, да не би да
дойдат от селата.Той каза, айде да не го цитирам, но с две думи нищо розово за селските
училища. Така, че за да остане така записано в историята, когато предния път казах, че има
риск да загинат училищата в Яхиново и Самораново, журналистите написаха с големи букви
„Костадинов иска закриване“. Сега ще го кажа още по-ясно. До 2 години най-много не в
селата, тук в училищата ще се гласуват дофинансирания. До 3 или 4 години едно градските
училища следващия ОбС ще го затвори. Пак казвам твърдо „за“ съм. Това напълно съвпада с
вижданията, нашите демократични ценности и нашите идеи. Но това което липсва на хората,
това което липсва е визия за бъдещето. Това което ние трябва да кажем е децата намаляват,
паралелките намаляват, респективно ще трябва да има някаква оптимизация и за това
училищната мрежа да се готви, това е прогноза, казвам прогноза от базата на 7 годишен опит,
че до казвам най-много 4 години едно градско училище ще бъде затворено или самозатворено.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов.
Други колеги?
Г-н Чимев заповядайте.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това, което казвате г-н Костадинов като докладна също не кореспондира с тези ваши
прогнози. Имайки предвид, че г-жа Гергинова в ОУ“Евлоги Георгиев“ това разширяване с
цел преминаване на едносменен режим не значи бъдещи прогнози за повишаване приема на
ученици. Това значи сегашните им паралелки във втора смяна да бъдат прехвърлени към
първа смяна, т.е. има 7 стаи необходимост,които трябва да бъдат доизградени. Относно
приема колегите от сектор образование с директорите знаят кога правят прогнози за
паралелки. Аз съм далече от мисълта, че за някой директор една прогноза да прави прием от
5 паралелки при наличие за 2 такива върши работа. Относно селските училища мисля, че
процеса донякъде е свързан. Голяма част от родителите, които работят в града водят деца.
Дали е коректно или не не е моя работа. Всеки родител преценява. Това прехвърляне
към едносменен режим с проблем в селски училища мисля, че няма нищо общо.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика, заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Г-н кмете аз 3 пъти призовах за сесия. Очевидно образованието не е приоритет. Няма
сесия извънредна там да се изговорят нещата.
Днес използвам случая гледайки анализа изготвен от вас. Децата тази година първи
клас са 368, догодина са 342, 26 по-малко това е един клас. 2013 са 316, това са два класа помалко. След това са 358 малко …321 записани в детски градини около 2 класа. 2015 родените
са 318 два класа и нещо по-малко, 2016 родените са с 80 по-малко. Това са 4 паралелки.
Използвах случая казах за ОУ“Евлоги Георгиев“, че сме твърдо „за“, обаче казах като няма
сесия казах началото и казах края. Да се знае какво не очаква не да свеждаме погледи и да се
правиме, че не ни вълнува, казвам какво ни очаква.
Предложих сесия да обсъждаме вие не искате. Като не искате…между другото вече и
аз не искам да има сесия, защото очевидно и подкрепата за мен вече е недостатъчна. И аз
вече се оттеглям и не искам сесия.
Само казвам учителите и хората да знаят какво ги очаква. Не може да имаш 80 деца
по-малко а същевременно….2016 се предвиждат ако не се лъжа с 6 паралелки повече. Това
са родените…даже не говора за записаните.8, 6, 4 класа по-малко 6 паралелки повече. То
това г-жа Инкьова това е държавна работа…то местното самоуправление немаме…живи
здрави догодина избори.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря.
Заповядайте г-н Пехливански.
Преди да ви дам думата да припомня на колегите чл.45, ал. 1“ Общинският съвет се
свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
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2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на областния управител.“
Г-н Костадинов ако има желание от ваша страна винаги може да свикате извънредна
сесия… по искане на 1/3 от общинските съветници, или да предоставите докладна…
/ обаждане от място /
По която точка решите.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Колеги.
Ще подкрепиме тази докладна. За мен много бързо се премина от единия вариант в
другия. Може би този е по-удачен. За нас не трябва да има пазарни механизми в училищата.
Не трябва да има в образованието пазарни механизми. Образованието трябва да бъде
достъпно да всички. В докладната се посочва, че финансирането не е подсигурено, то не
може да бъде сега, но освен тази покана по проект, която сте ни дали „Подобряване
образователната инфраструктура“ тука ще има средства може би по други пера.
Правителството отпуска 25 милиона доколкото знам за устойчиво развитие. Може би и ние
трябва да сме по последователни, но финансирането трябва да е подсигурено на 100 %.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря.
Заповядайте г-н Петков за допълнение.
Г-Н ТОДОР ПЕТКОВ – Н-к отдел“Култура, образование и младежки дейности“:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общ.съветници.
Искам да разясня това разминаване в цифрите, което посочи г-н Костадинов. Преди да
се изготви този план се събра информация от директорите на училища в град Дупница, във
връзка с това да се види дали такъв план ще бъде необходим и за други училища.
Паралелките, които училищата прогнозират, че ще имат са подадени от техните директори
на базата на това, което прогнозират във времето. Затова съм поставил и данните от ГРАО,
които сме получили от нашите колеги, за да се види каква е истинската картина.
Това, което директорите сме поискали от тях прогнозни данни, че ще се увеличат
паралелките на базата на това, което залагат в своите стратегии за развитие на училищата.
Дали ще се получи това ще видиме във времето. Мисля, че плана е направен
професионално и би трябвало да бъде подкрепен от вас. На самия план никъде не се посочва,
че община Дупница се ангажира с финансиране на този план. Единствено ОУ“Евлоги
Георгиев“ ще заложи спрямо възможностите си определени средства,за да подкрепи този
план и останалите средства ще се искат с държавно финансиране.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Петков.
Г-н Соколов заповядайте.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Ще започна с 1 въпрос нека да е риторичен, ще се изненада Виолета. Аз не те имам за
плашило. На икономическа комисия те представиха като такова. Искам да попитам тук…ще
наруша добрия тон. Аз познавам Виолета Инкьова…за мен тя с Румяна Гергинова да не
изброявам други…Бистра Стойкова за мен са доказани имена.
Човека, който представлява здравеопазването за мене е световно неизвестен. Той си
позволи да ни каже, че проблема е Виолета Инкьова. Аз искам да изясниме защо проблема е
Виолета Инкьова? …шефа на сектора в общината и искам да те питам да го разрешиме с тебе
проблема.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Соколов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
За реплика на г-н експерта.
Той казва това е подадено от директорите. Ние сега не може да меткаме боб да знаеме
от кого е подадено, на нас пише Методи Чимев кмет на общината и ние четеме.
Ако требе да меткаме боб да знаеме кой го е дал на Методи Чимев да го направиме.
Обаче вижте какво каза забелязахте ли думите. Това е подадено от директорите, това
са намеренията на директорите. Тези хора искат да развият своите училища…те влизат в тези
г-н Пехливански…не е лоша дума пазарни отношения. Вие г-н Пехливански, колеги ако
искате да се намесите да арбитрирате тези процеси…имате възможност да се намесите
именно с различни похвати…дали със система за прием…самата визия за развитие на тези
училища и понеже много е розово положението да ви напомня тази година „Климент
Охридски“ прие 1 паралелка. Никога в историята не е имало 1 паралелка.тази година
„Неофит Рилски“ прие 2 паралелки. Никога в историята…имало е 3,4,5 никога не е имало 2.
Тренда е надолу…директорите вървят нагоре. Стана като в здравеопазването. Избиват
се, вълчи процеси текат. Ние гледаме с празни погледи. Не събрах 1/3 за сесия признавам си.
Предадоха ме. Така, че затова направих крайното заключение…до неколко години 1
училище ще загине.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов.
Други изказвания?
По процедура, заповядайте г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Ставам днес, защото се спомена името ми. Не съм толкова страшна. Откакто съм
общински съветник работя за всички училища в общината и в никакъв случай не гледам
субективно на нещата. В момента всеки от нас трябва внимателно да прочете какво се иска в
докладната записка.
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Единственото нещо, което касае докладната записка е приемането на едносменно
обучение в община Дупница. Това едносменно обучение касае едно единствено училище.
Другите въпроси, които се поставят са обект на друг разговор.
В момента използвам случая, че съм станала тъй като се говори за проблеми в
образованието от няколко сесии бих искала да кажа, че нашата община не виждам какви
толкова проблеми има. Имам предвид, че общината отговаря за материалната база на
училищата, не за образованието, защото за самото образование като форма, като
компетентности на учениците отговарят други институции.
В нашата община всички училища са санирани, газифицирани са градските училища и
детските градини също. В селата е осигурено отопление за зимата. Има достатъчно добра
материална база. Аз имам сведения за софийски училища, които имат по 1 мултимедия и се
бият кой да я ползва. Ние в общината имаме във всяка класна стая някои от училищата
мултимедии и развиваме съвременен учебен процес. Когато се говори за проблеми в
образованието хубаво е да се каже, че имаме и много успехи. Не се казва къде са учениците,
които имат успехи в спорта, успехи на национални кръгове, така че дайте да не бъдем толко
черногледи. По отношение приема в първи клас в табличката има едни индекси и отдолу има
забележка и г-н Костадинов внимателно го прочетете, че това не са всички деца които
подлежат за първи клас, защото в детските градини не ходят тригодишни, не е задължително.
Някои деца си ги гледат в къщи. Така, че цифрата е малко по-голяма не е в момента…тази
цифра, която очакваме след 3-4 години да постъпят деца в първи клас.
Тъй като казах, че обекта на докладната записка е единствено едносменното обучение
в община Дупница предлагам да прекратим дебатите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жа Инкьова.
Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебатите.
Който е „за“ постъпилото предложение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
4

Приема се предложението на г-жа Инкьова.
Преминаваме към гласуване на докладна записка № 670.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
2
3

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на §4 от
12

преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 10 от 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 174
1. Общински съвет Дупница приема План за създаване на необходимите условия за
осъществяване на полудневната организация на учебния ден преди обяд в Община Дупница.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница в срок до 15 декември 2018 г. да предостави
на министъра на образованието и науката настоящия план за утвърждаване.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска предварително
изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен интерес, като от
закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет
- Дупница, относно Избор на прокурист на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница.
/вх. № 671/06.12.2018 г./
Колеги, становището на комисиите.
Г-н Костадинов. Положително.
Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.
Благодаря.
Г-жа Инкьова. Положително становище.
Благодаря.
Г-н Павлов. В зала.
Благодаря.
Г-н Георгиев. Благодаря.
Имате възможност за изказване 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

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

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

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

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.21, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.22, ал.1 от ТЗ и чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, ОбС –
Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 175
1.Общински съвет-Дупница избира за ПРОКУРИСТ “(търговски управител) на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК
109501412, Мария Иванова Жайгарова, с ЕГН 7508184712.
2.Прокуристът на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”
ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано
от 23.01.2019г.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, в размер на 1497
/хиляда четиристотин деветдесет и седем/ лева.
4.Упълномощава Кмета на Община Дупница, на основание чл.23 от Търговския закон
да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист, с всички права по
чл.21 и чл.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на прокуриста
по чл.21, ал.1 от Търговския закон.
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5.Възлага на прокуриста да впише промените на обстоятелствата, съгласно взетите
решения на Общински съвет-Дупница, в Търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Пристъпване към извънредната докладна. Тъй като не е разгледана в комисии, моля
да гласуваме за допуск в зала.
Който е „за“ докладна записка № 695 да бъде допусната , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Допуска се разглеждането на докладната в зала.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам такива, така че преминаваме към гласуване.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146 от ТЗ, чл.38, ал.1, т.4 от ЗС, чл.9 и сл. от Закона за
независимия финансов одит, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 18, ал.1, т. 15
от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община
Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС –
Дупница, като едноличен собственик на капитала на “Водоснабдяване и канализация Дупница” ЕООД , гр. Дупница и „Многопрофилна болница за активно лечение –
Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 176
1.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт-счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД , гр. Дупница - „КЕЙ БИ“ЕООД, с цена на
услугата 3030 лв.без вкл.ДДС.
2.Общински съвет-Дупница избира за одитор – дипломиран експерт-счетоводител на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница –
„РОДИТ – РБ“ЕООД, с цена на услугата 2500 лв.без вкл.ДДС.
15

3.Общински съвет-Дупница възлага на управителя на “Водоснабдяване и канализация
- Дупница” ЕООД , гр. Дупница и прокуриста на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница да сключат договор за независим финансов
одит с избрания одитор, в съответствие с разпоредбите на чл.9, ал.3 от Закона за независимия
финансов одит.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Искам да пожелая на всички колеги весели коледни празници на вас и вашите
семейства.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 10.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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