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ПРОТОКОЛ
№2
Днес 31.01.2014 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства Първан Дангов.
Заседанието бе открито от г-жа Маргарита Илинска – общински съветник в 10.05 часа.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Добър ден.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.05, откривам ІІ - то редовно заседание за 2014 година на
Общински съвет Дупница.
Постъпило е Заявление № 24/17.01.2014 г. от Ивайло Любенов Константинов, бивш
Председател на ОбС Дупница.
/Чете заявлението с вх. № 24/17.01.2014 г., приложено към Протокола/
Постъпило е Заявление № 2517.01.2014 г. от Ивайло Любенов Константинов, общ.
съветник в ОбС Дупница.
/Чете заявлението с вх. № 25/17.01.2014 г. приложено към Протокола /
Уважаеми колеги,
На основание заседание на ОИК, внесено е предложение под № 42/30.01.2014 г. до
Председателя и общинските съветници.
/Чете предложението с вх. № 42/30.01.2014 г., приложено към Протокола/
/Чете Решение № 214/23.01.2014 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола/
/Чете Решение № 215/24.01.2014 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола/
Моля Бисер Кирилов да заповяда на микрофона за полагане на клетва. Заповядайте г-н
Кирилов.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на
гражданите на община Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-н Бисер Малинов Кирилов подписва клетвеният лист/
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/аплодисменти/
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Искане до ОбС Дупница № 32/23.01.2014 г., относно свикване на заседание на ОбС.
Съгласно Правилника на ОбС, има необходимия брой подписи и заседанието е законно със
следния дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председателстващ заседанието на общинския съвет до избирането на
Председател на Общински съвет Дупница.
2. Избор на Председател на Общински съвет Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Има ли други предложения? Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на Председателстващ заседанието на общинския съвет до избирането на
Председател на Общински съвет Дупница.
2. Избор на Председател на Общински съвет Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Сега имате право на Декларации. Имате думата д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-жо Председателстващ,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги, гости,
Уважаеми дами и господа.
Във връзка с предстоящия избор на Председател на ОбС Дупница, групата общински
съветници от ОДБ, съгласувано с председателския ни съвет на блока заявява следното:
ОДБ не получи подкрепа на заявеното си намерение да номинира кандидат за
Председател, както от групата на ГЕРБ така и от другите групи в ОбС. С оглед на този факт
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ние няма да номинираме наш кандидат за поста Председател. Тук е мястото да отбележим
неясното за нас поведение на колегите от ГЕРБ, които отказаха предложената от нас среща с
мотива: “Групата на общ. съветници от ПП ГЕРБ няма да издигнат свой кандидат за
Председател, което обезсмисля воденето на каквито и да било разговори в тази посока”.
Напомняме, че нашата покана към всички колеги предвиждаше срещи в широк обхват и с
присъствие на представителите на медиите, така както вярваме, че е правилно, а не срещи по
еднолично в заведения.
Уважаеми дами и господа, според нас настоящата политическа криза в общината е
пряко свързана с предстоящата кампания за евроизборите. Някой се готви да заложи
бъдещето на нашата община под въпрос с оглед дребни партийни интереси. Ние няма да
позволим това да се случи по никакъв начин и независимо от цената, която представителите
на ОДБ плащаме и ще платим. Пред ОбС и пред ОбА стоят спешни въпроси за решаване,
които касаят бъдещето на града ни за години напред – бюджет 2014, финансовото състояние,
антикризисни мерки, европроекти са само малка част от предизвикателствата които ни
очакват. С оглед на всичко това и като отговорни политици съветниците от ОДБ считаме, че в
работата на съвета трябва да се възстановят нормалните взаимоотношения и коректния тон и
това възстановяване трябва да стане в максимално кратък срок. Като изход от ситуацията ние
предлагаме прилагане на ротационен принцип за Председател, какъвто принцип работи и
председателския съвет на ОДБ. Това е доказан и работещ европейски подход. Ще настояваме
обаче още първият избран Председател да изготви съвместно с икономическата комисия и
експерти на администрацията, ясно разписани антикризисна програма, план за оптимизация
на разходите и план за погасяване на задълженията.
Дами и господа, нека оставим партийните пристрастия и партизанщина и да се
обединим в името на доброто бъдеще на нашия град.
Благодаря.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Благодаря д-р Николова. Г-н Панчев, заповядайте.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо Председателстващ,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми граждани и гости.
Ние общинските съветници от ПП ГЕРБ с настоящата Декларация изразяваме своето и
на избирателите си разочарование от поведението на общ. съветници от групите на БСП и
ОДБ, не подкрепили предложението на г-н Чимев за поемане на дълг до 3 000 000 евро чрез
емитиране на облигации. Държим да отбележим, че това тяхно поведение разочарова не само
нас и нашите избиратели, но всички трезво мислещи дупничани чиито интереси не са
обременени от личностите Ви и партийни дерзания.
Уважаеми дами и господа от БСП и ОДБ, с този Ваш ход Вие на висок глас заявихте,
че дупнишкия модел на управление се завръща, а основните му характеристики са ясни на
всички – задлъжнялост, групова безотговорност, безхаберие, прах в очите на хората и
пореден застой в развитието на общината. Това действие Вие извършихте и съвсем
съзнателна въпреки усилията на целия кметски екип и този на бившия Председател на ОбС да
потърсят съдействието Ви. Направихте го добре, разбирайки, че този заем ще ре финансира
скъпия облигационен заем, който поредното общинско управление изтегли. Новия
облигационен заем щеше да подсигури общинско само участие за проектите за които Вие
самите гласувахте на бъдат реализирани, но не на последно място щеше да даде глътка въздух
не само на този кмет но и на следващия, който и да е той, да реализира по-амбициозна
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капиталова програма. Вие много добре знаете това, но очевидно личният Ви егоизъм и болни
амбиции Ви диктуват да гласувате “против” интересите на дупничани. Хвърляхте и хвърляте
прах в очите на хората, че видите ли кмета и екипа му водят калпава финансова политика.
Лъжа. Числата показват друго. За две години този екип намали задълженията на общината с
над 6 000 000 лв., независимо от това, че на общината бяха наложени огромни финансови
корекции и предявени съдебни искова заради безобразията на предишното управление,
стоджар на което бяхте тъкмо Вие. Обвинявате, че кмета бъркал приоритетите, а забравихте,
че до преди две години до тази заседателна зала пеш можеше да се стигне само с ботуши.
Забравихте за опропастените европейски проекти на предишното управление, за съдебните
дела свързани с огромните просрочени дългове, за неплатените учителски заплати, за
спряното улично осветление и т.н. и т.н. Ние добре осъзнаваме, че представлявате две
фракции на един интерес, но Ви призоваваме да ги обявите на Вашите избиратели, които да
разберат кого са подкрепили да ги представлява.
Изхождайки от факта, че дупнишкия модел се завърна при първата реална възможност,
ние общ. съветници от ГЕРБ категорично отказваме да предложим нов председател за ОбС.
За всички безобразия, които предстоят да се случат занапред в тази зала отговорността ще
бъде Ваша.
Благодаря за вниманието.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Благодаря Ви и аз. Има ли други декларации и изявления? Ако не преминаваме към
дневния ред по първа точка избор на председателстващ на днешното заседание. Имате думата
за предложения. Аз ще се възползвам като общ. съветник и председателстващ временно да
предложа преди време избрания зам. Председател на ОбС Дупница, другаря Владимир
Владимиров, г-н Владимир Владимиров.
Заповядайте г-н Стойнев. Владимиров, не си очаквал такъв сюрприз. Заповядайте.
Дадох Ви думата. Има други предложения.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Предлагам уважаеми съветници г-жа Илинска да си остане временно Председател,
защото другаря Владимиров не.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Вижте сега, аз вече съм направила предложение и ако няма други, който е
съгласен…….. Едно след друго ще карам. Първото за г-н Владимиров и след това за мен.
Който е съгласен с направеното от мен предложение да се председателства настоящата
сесия от г-н Владимир Владимиров, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

13
11
5

Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***
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Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – председателстващ заседанието:
Второто мисля че да ще продължа макар, че вероятно ще бъде трудно. Предлагам да
гласувате предложението да ръководи настоящата сесия Маргарита Илинска. Който е “за”,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
18
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
5
Приема се.
***

***

***

***

***

***

Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседание:
Вижте сега, то аз ще стана. Никак не е весело, още повече с идването ми в залата,
разбрах че не е весело, не защото в момента го разбрах. Самата ситуация в Общинския съвет
не е най-приятна, за това Ви моля колеги към разум, към практичност и най-вече към
принципност.
Продължаваме, трябва да изберем Председател на общинския съвет в гр. Дупница. Тук
са хора, които всеки по отделно може да бъде председател. Всеки сам за себе си и за това Ви
моля разумно да подходим към този проблем.
Имате думата за предложения, дебати и т.н. Г-н Владимир Владимиров имате думата.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря Г-н Председателстващ.
Първо искам да заявя, че от ПП “Лидер” няма да издигаме кандидатура за председател
на ОбС.
Същевременно ние сме подали докладна записка от група общински съветници, която
е отворена и всеки може да се присъедини към нея. Искам да кажа, че тази докладна записка
преди да я подадем сме водили разговори и първия разговор, с който сме получили едно
съгласие и разбиране е с групата на ОДБ, след това и с групата на БСП.
Съгласно правилата на нормативите, които съществуват, тази докладна трябва да стои
14 дни на сайта, така че до 13-ти изтича срока й и на 14-ти може да се обсъжда в общинския
съвет. Искам да Ви запозная просто какво е в докладната ако някой не е отворил сайта.
Докладна записка от група общински съветници относно: Изменение и допълнение на
Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и с цел подобряване на дейността на Общински
съвет – Дупница, както и постигане на равнопоставеност между отделните политически сили
представени в Съвета и избягване на авторитарността и обсебване на тази толкова важна
длъжност, каквато е длъжността на председател на Общинския съвет, предлагаме:
Общински съвет – Дупница да измени и допълни правилника за организация и
дейността на Общински съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация, като вземе следното решение:
Чл. 8, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: “Общинският съвет избира от
своя състав с тайно гласуване Председател на общинския съвет на ротационен принцип.
Ротацията на председателя на Общински съвет се извършва на всеки шест месеца.”
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Чл. 7, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: “Първото заседание на
новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник.
На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета. Ако на първото си
заседание Общинският съвет не избере председател, заседанието се отлага за срок не по-дълъг
от седем дни, като Общинският съвет определя датата и часа, в който заседанието ще
продължи.”
Приемането на така предложеното решение и реализирането на горното изменение и
допълнение на Правилника не изисква и не би ангажирало допълнителен финансов ресурс. То
е в унисон с националните и европейски принципи за местно самоуправление и
демократичност.
Предвид характера на предлаганото изменение и вида на акта, обект на изменение,
както и с цел спазване на нормативно установените срокове и в изпълнение на изискванията
установени в чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актов във връзка с чл. 80 от АПК следва
да бъде публикувано на интернет страницата на Община Дупница (раздел Общински съвет –
Дупница), като на заинтересованите лица са предоставени най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта.
Докладната записка е подписана от общинските съветници от ПП “Лидер” : инж.
Владимир Владимиров, инж. Кирил Попов, инж. Ивайло Атанасов, инж. Марио Кирилов.
Тъй като до колкото чух от декларациите на ПП, явно е че днес друга кандидатура за
председател на ОбС няма да се издига, смятам че е редно при така спазените всички
нормативни актове, може би ще каже юриста, да насрочим заседание за 14-ти февруари.
Тогава изтича срока, който е в сайта и на това заседание да определим дневния ред, а именно
избор на Председател на ротационния принцип, не зная дали имаме това право, просто го
предлагам. Втората точка да бъде разглеждане на докладни които са оставени от кмета, трета
четвърта и пета колкото докладни които да не спъваме работата на общинска администрация.
Благодаря Ви.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседание:
Благодаря и аз. Всъщност конкретни предложения не постъпват. Предложиха се
декларации и по - конкретно беше предложението на г-н Владимиров. В такъв случай
съгласно правилника за работа, има ли други предложения, декларации, мнения, разисквания?
Пехливански, заповядай.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Моето няма да бъде предложение, а една кратка характеристика на обстановката, която
предшестваше тази сесия в общината. Значи през мен колеги, са минали някъде около ако не
бъркам 4 000 докладни през моето присъствие в тази зала и над 350 заседания, но такъв
натиск срещу общински съветници, срещу повечето от общинските съветници, такава помия
жльчна аз не съм виждал, не съм виждал или са били много малко. Всеки ден почти през ден е
като излизащо от океана някакво чудовище и почваше да ни оплюва какви сме ние, какви
интереси гониме, какви са тея съветници че не са гласували заема, какво наследство е
оставено… аз междодругото тъй като се очертава тази сесия да бъде по-кратка нося
документи, с които ще докажа кой как е гласувал през тези почти четири години. Е в такава
обстановка как ще избереме, то всички с изключение на хората от ГЕРБ които аз уважавам до
един, то няма такъв общински съветник те всички бяха смазани и аз не знам, защо някои хора
не търсят правата. Как ще изберем човек, само един беше най-велик и най-достоен и той си
подаде оставката и може би има още един, другите не ставаме. Въпреки че имат хората по
едно, по две висши образования, въпреки че аз мога на предишния председател да му напиша
не една, две книги как се работи този триъгълник община, кметска администрация и
гражданите, няма достойни и за това ето го резултата сега и това е разумно предложение на
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хората даже се стигна , стигна се един зам. кмет на който няма да споменавам името, защото е
жена да ни праща в остров Мавриции и на други места, ако е казала това нещо, защото в
пресата го има и понеже заплатите не са ни толкова големи и не ги получаваме редовно, не
можах да отида, но мога да кажа на тази г-жа и с това ще свърша - Значи там имат финансови
проблеми, жестоки - ЮАР и острова, но да я командироваме ще съберем пари да отиде да
оправи и тяхното финансово положение. За това резултата сега е такъв, чудим се кой да
издигнем, а според мен всички стават, всички, всеки един общински съветник става за
председател. Председателя няма властнически функции той има една единствена задача, да
подсигури работата на общинските съветници на ОбС. Нещо, от което аз не мога да се оплача
от предишния председател сесиите минаваха добре в техническо естество. Така че това е
резултата и се надявам този вариант да го възприемем така ще има и по-голям контрол
уважаеми общински съветници, при това редуване, ще имаме и по-голямо доверие и към
кметската администрация, защото всичко чуждо, което беше там такива наши кадри,
специалисти които се доказаха бяха изметени от общината. На кой да имам доверие? На одита
и на финансовите структури или да имам доверие на това, което казва примерно зам. кмет или
предишния председател на ОбС, така ще има повече контрол. Така че аз се обръщам, ако е
възможно групата на ГЕРБ да решава, да излезем всички и това е 12 човека нека си решават
да работят на заседание. Всички други сме смазани, но така изглежда, а не сме и няма да
оставим общината на самотек и работата ще върви може би по-добре от колкото е вървяла до
сега.
Благодаря за вниманието малко пресрочих времето.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседание:
Давам думата на кмета – г-н Чимев.
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Уважаеми общински съветници, коментар за ситуацията няма да правя. Ще се
въздържа имайки в предвид, че в крайна сметка кмета трябва да приеме решението на
общинския съвет, но коментар относно изказването на другаря или г-н Пехливански някак си
не е етично, не е мъжко да правите подобни коментари по повод на дамата, която липсва в
залата. Ако имате някакъв въпрос, ако има нещо което на вас не ви харесва, поставете го
конкретно. Интерпретациите, които се наслушахме на тази тема, финансови резултати, цифри,
както си чете дявола евангелието така го четете и Вие. Вади се от контекст цифра, коментира
се без останалите да се слагат на масата.
Г-н Пехливански хвалебствия за предния ОбС, сигурно имате право към председателя
не знам, Вие преценявате, относно финансова дисциплина обаче коментар ми се струва че
някак си така неподготвен. Има вярна приказка: “когато едни факти говорят, другите мълчат”
нали така? Айде като погледнете фактите ама така не избирателно, а както е редно да ги
прочетете от горе до долу тогава нека да направим извода, защото не са далеч дните когато в
тази зала имаше едни гладни учители без заплати помните ли на последната сесия?
/Г-н Пехливански – общ. съветник: Помна, и ти беше съветник също./
Аз бях, за това казвам Вие дали помните, аз помня. Знаете ли колко месеца бяха без
заплати, да Ви напомня ли? Сега дали има такова съсловие без заплати?
/Г-н Пехливански – общ. съветник: Има заключена община/
Не тогава нямаше ток общината, нямаше телефон, нямаше заплати и Вие ходехте отвън
с цървули нали, по разкопаните улици. Така че хайде да спрем с тая посока има време, като
дойде другата сесия живи и здрави само искам да Ви помоля за едно нещо: Датата,
която
предлага г-н Владимиров на база на докладната, която са входирали ще прескочи деня, в
който трябва да бъде разгледана отново докладната за облигационния заем. Там има
четиринадесет дневен срок, така че излизаме извън него. Не забравяйте качен е Проекто-
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бюджет. Ако ние днес бяхме вкарали в дневния ред няколко текущи докладни, които чакаха за
разглеждане поне това говорене можеше да бъде в друга посока. Оставихме го за избор,
оставихте го Вие де, защото аз съм длъжен да се съобразя с дневния ред уж да си избираме
Председател - явно няма да се получи. Не забравяйте и това, което каза новия общински
съветник една клетва четеше. Всеки от Вас я е чел и я е повтарял нали? Айде да не го правим
само пред микрофона.
Благодаря Ви.
/Г-н Пехливански – общ. съветник: Може ли думата?/
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседание:
Имаш думата Пехливански за дублика.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмете, не можете да отречете това което го казах, обстановката щото и Вие се
включихте вярно по-малко в оплюването на съветниците за този кредит. Ще се вдигне
мъглата и рано или късно ще се види дали пък толкова много сте се грижили за този заем да
спасява общината или има зад това и нещо друго. То ще излезе на яве и недейте с този
надзирателен тон, защото тази г-жа, защо не кажете да си гони работата, а не да ни праща тука
там и по островите? И за това ще Ви дам това нещо да го прочетете. Така, журналистите да си
отговарят. Така, ако е така се извинявам, но иначе забравете само преди два месеца Вие
дадохте отчет 18 милиона 19 заварили на колегите 19 в момента, защото сте изтеглили и
кредити. Имате ли 6 милиона кредит изтеглен? Искате ли сега още 6 милиона?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Пехливански...
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Не ме прекъсвайте моля ви се.
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ама не ти няма да ме учиш сега кои цифри са вярни и кои не.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Ами защо да ти вярвам на теб?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Има тук длъжностно лице на общината, от архив...
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
А… извинявай, има и одит, има и одит който казва…
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това са цифри от одит.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
А… цифри от одит…
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Точно така.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
И къде показват?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Всичко показват.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Показват ли накрая, добре свършвам. Завършвам г-н Кмете с това, че финансовото
състояние от така изнесения доклад не се вижда. Чели ли сте го тоя одит?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
На кое място беше община Дупница бе г-н Пехливански 2011 г.?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
На първо, а Вие къде сте сега на кое място?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Кажете ми Вие на кое място бяхте?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Вие на кое място сте?
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
В момента ако сме петнадесети тогава бяхме в петте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Добре.
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Има ли нещо невярно?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Има журналисти ще го обясня но сега да не губиме време.
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Има ли нещо невярно ми обясни?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Има вярно в нещата, които донесох тук ще се види кой как е гласувал. Че и Вие сте
гласували на 100% абсолютно всичко, с изключение на един заем. И това ще го докажа пред
журналистите три години и половина.
Г-Н МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Какъв спор водим в момента?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Няма нужда да го водиме спора.
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Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседание:
Така приключихте ли, ако има нещо всеки с документите, по-голяма точност за да не
се придизвиква така... г-н Шушков заповядайте имате думата.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, аз призовавам към малко повече спокойствие и търпение, да се
изслушваме внимателно. Разбирам чисто политическите пристрастия на всяка една от
групата, но в края на крайщата нека разума надделее.
В тази връзка аз си позволявам да се обърна към колегите от ГЕРБ, на какво бяхме
свидетели ние през последните две седмици? Изля се невероятна помия срещу част от
общинските съветници от ОДБ и в края на краищата, кой печели от това оплюване, от това
хулене и това говорене срещу част от общинските съветници от ОДБ? Може ли някой от
ГЕРБ да си отговори на въпроса? Тази атака за кого работи, за демократичните хора в
Дупница или работи за лявото пространство? Никой не е в състояние мен тук в залата да ме
принуди, да ме манипулира да хвърля аз камък срещу хора като Матей Попниколов, срещу
арх. Пилев и други, с които ние в продължение на над двадесет години вървим по един път и
сега в един момент какво наблюдаваме? Намират се хора, които да застанат между нас и да
ни превръщат в противници. Това няма да се случи, Вие ако сте забелязали от ОДБ една дума
не се каза по адрес на който и да е колега от ГЕРБ, а всъщност за какво беше всичко това? Не
се гласува една докладна записка за облигационния заем, който беше внесен от Кмета и
разбирате че, ние също разбираме, че общината има проблеми и този облигационен заем в
дебатите които проведохме с всички групи без ГЕРБ беше подложен отново на дискусия и
най-вероятно Ви казвам аз, щеше да се преразглежда може би не в същия размер, но имаше
голямото разбиране от всички колеги облигационния заем да се внесе наново, но при така
създалата се ситуация и обстановка на нетърпимост Вие сами разбирате, че не може да се
работи. Какво търсим ние всички в тази зала, да се противопоставяме, да си пречим или да си
водим чисто тясно поличитическите интереси. Защото една политическа партия ГЕРБ и друга
политическа партия БСП влязоха в предизборна кампания. Наближават Европейските избори
и ние не сме глупаци, ние с политика се занимаваме от двадесет години, и знаме че
европейските избори са критерия, по който ще се стигне до предсрочни или непредсрочни
избори. Ако ГЕРБ успее на Европейските избори, ако успее ГЕРБ да спечели сигурно ще се
отиде на предсрочни избори и в тази битка между ГЕРБ и БСП на дуспата се слага община
Дупница. Това не трябва да се допуска, не се поддавайте на лични, тесни, партиини интереси
ами дайте спокойно, разумно да обсъдим кое е добре за общината и със общи усилия, с
компромиси от всички страни да излезем от ситуацията, в която се намираме. Не може в
такава обстановка да се работи, да се взимат решения и да се върви напред. Пред нас трябва
да стой само едно. Кое е добро за града и какво всички ние трябва да направим или да
помогнем за да илезем от ситуацията, и дайте да спрем да се оплюваме, да се хулим един
друг, така че утрешния ден да не можем да се срещнем по града и да не смеем да пием едно
кафе. Аз ще Ви кажа един пример, седим на кафето на Йонко Гергов и идват колегите от БСП
и ние им казваме махайте се ще дойдат журналистите да не ни заподозрят в заговор. До къде
сме стигнали, нали това е някаква шизофрения, да не смеем да не пием едно кафе, защото ще
дойдат журналистите да ни видят и ще ни заподозрят в заговор това е абсурд, пълен абсурд.
Молбата ми е, не се поддавайте на тясно партийни, лични и не знам още какви
интереси. Нека спокойно и разумно да разговаряме, да обсъждаме, дебатираме да намерим
изход от ситуацията.
Благодаря Ви!
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Има думата г-н Чимев.
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След това г-н Стойнев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ - Кмет:
Г-н Шушков. Посоката е чудесна. Това дето апелирате и аз апелирам. Само че ако не
забравяте политиката стартира по повод на тази докладна. Нали не бъркам? Използвайки тази
докладна някои колеги общ.съветници решиха, че дойде момента да стартираме въпросната
кампания. Не, той отдавна беше дошъл. Просто това беше една подходяща тема, по която се
издъвка една дъвкана тема, финансова и незнам още каква …силни думи се казаха даже ми е
неудобно да ги повтарям отстрана на кмет и общ.ръководство. Това не кореспондира с
експертния подход и с желанието на всички да решаваме проблемите на община Дупница.
Когато има експертен подход се слагат цифри на масата и се говори срещу това какво
получаваме какво губиме от този финансов резултат от тази поредица от ангажименти
финансови, какво би излязло като краен резултат. Ама това нещо го прескочихме минахме на
другото. Колко тежко, колко немърливо било, колко незнам какъв проблем ще остане за 10
години напред, като услужливо забравяме колко в момента е ЕСКО договора, че е 7 годишен,
че аз жив и здрав или некой след мене дали аз или друг незнам ще трябва да го обслужи. Тия
неща ги прескачаме. Затова когато казвате айде да го правиме в интерес на общината
наистина нека да го правим. Моето уважение към всеки от вас.
Г-н Пехливански може би е доайен като общ.съветник. Има моменти в които се прави
политика…аз не съм на мнението, че тука само политика се прави. В крайна сметка нали сме
граждани на тоя град или на тая община. Както казвате ще мине мандат ще излезете оттук по
едно кафе не може да пиете. Не тогава тежи въпроса…абе тогава дали не сбъркахме? Сигурно
всеки си го задава. Не си мислете, че аз понякога не се питам дали е верно или не. Но водещо
нека да бъде айде да решим проблема . Сега си мериме кой е по-голям. ГЕРБ искаме едно ние
не даваме. Останалите ще искаме по-различно от ГЕРБ, за да не им е хубаво. Това е принцип.
И ако някой иска нещо да ме обори или да каже различно заповядайте нямам нищо против.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Реплика, заповядайте г-н Шушков.
След това г-н Стойнев.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Г-н Чимев, аз съм абсолютно съгласен с Вас, че предизборната кампания започна с
отхвърлянето на докладната, която беше внесена от вас. Само, че задавам си въпроса кой
започна пръв предизборната кампания. Нали ме разбирате? Защото самият факт, че след не
приемането на вашата докладна се изляха такива хули срещу нас за мен означаваше само
едно. По всякакъв начин част от вашето партийно ръководство как да го нарека се опитваше
много усилено да дискредитира тази част от десницата да я блъсне в лявото политическо
пространство, за да дойде момента в който се казва: “ Тия не са десни. Ние може да сме
космонавти, но тия не са десни.” За съжаление ние се познаваме тука в тази зала. Ние много
добре се познаваме ние знаеме кои са десни, ние знаеме и кои са десни във вашата група.
Познаваме се добре и не може да допуснеме хора, които не знам от какви подбуди чисто
политически ги приемам аз да се опитват по този начин да дискредитират част от нашето
политическо минало, част от нашата история в името на това да си направят лично тесно
партийни интереси. Е, няма как да се съгласиме съжалявам. Но въпреки всичко знаете, че ние
не си позволихме никакви хули. Затова аз призовавам вас ГЕРБ колегите от ГЕРБ не се
поддавайте на такива тесно партийни интереси, защото не е късно в деня в който може би пак
ще се наложи да работиме заедно.
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Нашият път не е в ляво това всички го разбираме. Не считам, че БСП са наш враг.
Ние сме в двете крайни политически пространства. Затова нека има разум и нека се
уважаваме взаимно.
Благодаря Ви.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
И аз Ви благодаря.
Ще ви дам думата г-н Стойнев. Искам да Ви призова втора точка е Предложения за
председател на ОбС. Дотук декларации, изказвания, разисквания. Да чуем и г-н Стойнев и ще
вземем решение.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги.
Емоциите взеха връх. Аз мисля, че е крайно време малко по-спокойно да погледнем
нещата за момент. Ще се спра на 2 точки. Едното е за ротационния принцип, което беше
предложението на г-н Владимиров и другото, което кмета много точно заяви за евентуално
внасяне на тази докладна за облигационния заем да не се изпусне срока. Сега кой крив, кой
прав аз няма да взема отношение всеки си знае какво е правил преди, сега. Но за мен има две
важни точки. На всяка цена ние трябва да решим отговорно какъв срок юриста ще каже
трябва да се внесе предложение отново да се гледа за облигационния заем. А моето мнение за
ротационния принцип ще кажа само, че това е едно размиване на отговорностите. Имаме
година и половина. Ще се сменят 3 евентуални председатели на ОбС, но един такъв
председател за 5-6 месеца не може да навлезе в дейността. Добре е трите големи групи да
загърбят личните си отношения да седнат и да се разберат. Да се избере една консенсусна
личност, която да работи за доброто на града. Това е моето мнение. Много ви моля емоциите
да отидат на заден план.
Благодаря.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Г-н Владимиров имате думата.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ - общ.съветник:
Благодаря.
Нямах желание да взимам думата повече, но ме предизвика г-н Стойнев за
ротационния принцип и за възможността за 6 месеца един съветник, който ще е пръв между
равните не може да изпълнява тази длъжност. Уважаеми дами и господа правилника, който
имаме приет предполагам че никой няма в себе си правилник подписан от председателя на
ОбС с решение еди кое си. В него много добре е записано какво е задължението на
председателя. Това, което всеки един от нас може да го направи. Не исках да се занимавам с
такива неща, не виждам зам.кмета Красимир Георгиев дето каза, че в комисиите по
процедури не могат да участват съветници, защото нямат квалификация, нямат опит, нямат
рутина. Вижте айде да спрем с всички тия неща. Общината е в тежко положение общината
трябва да се съвземе. Разбирам нуждата от средства, които трябва да се осигурят, но
същевременно разбирам и нуждата от друго нещо, което трябва да се направи. И то трябва да
стане много скоро. Икономическа комисия да преразгледа всички проведени процедури,
избор на изпълнители за да може да си дадем отговор на първото защо е така. Не казвам, че
може да има вина. Тъй като сами се натъкнахме на факта на предишното заседание, че
нямаше кой да каже каква е точната цифра, какви задължения има общината. Тичаше се
нагоре надолу и некакви цифри се говореха и след туй се писаха в пресата.
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Много Ви моля уважаеми дами и господа ако уважаваме себе си да сложим кръст на
всичко дотук да се заемем с реални неща и да продължим нашата работа.
По-рано от 14.02 тази докладна юриста може да ви каже за промяна в правилника не
може да се обсъжда. Такъв е законовия ред. Затова призовавам ние имахме точка избор на
председател. Явно, че няма предложения за председател да се обединим около едно решение
кога и какъв да е дневния ред на следващото заседание, което можем да определим и
насрочим днес. Благодаря.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Г-н Йонко Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Благодаря.
Аз имам един въпрос само към г-н Владимиров и г-н Попов заедно насочвам въпроса.
Какво се случва ако ОбС не приеме промяната в Правилника? Какво ще правиме тогава?
Какво правиме? Пак ли избираме председател? Отиваме ли март месец на избор на
председател? Какво правиме тогава?
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Въпроса е много тревожен. Ние трябва да помислиме какво правим. Този въпрос е към
всички.
Има думата юриста на общината. Заповядайте.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-жо председателстваща.
Искам да разсея тук съмненията, че ОбС не може да работи. ОбС както видяхте
можеше да насрочи и проведе и днес заседание, което е напълно законосъобразно. Така, че в
ОбС вчера е постъпило искане от 11 общ.съветника за ново заседание на ОбС. ОбС винаги
може да провежда заседание като избира председателстващ това заседание и взима валидни
решения. Имайте предвид, че е внесен в деловодството на ОбС от кмета на общината
бюджета на общината за 2014 г.. Съгласно закона за публичните финанси има конкретен срок
за приемането на общинският бюджет и той е 15 работни дни. Освен това общинският
бюджет трябва да бъде разгледан от всички постоянни комисии. Няма пречка, въпреки че
няма действащ председател, председателите на постоянните комисии към ОбС да насрочат
заседание на комисиите да разгледат бюджета и на заседание, инициирано от самите
общ.съветници най-належащите въпроси да бъдат разглеждани така, че да не се блокира
работата на ОбС. А иначе да г-н Владимиров е прав това негово предложение, което е
постъпило за изменение на правилника касае изменение на подзаконов нормативен акт и
трябва да изтекат 14 дни , за да може да бъде разглеждано от ОбС Дупница . 14 дневния срок
изтича и наистина на 14 февруари може да бъде разгледан. Тогава заседанието може да бъде
свикано пак по същия ред както и тези заседания се свикват по искане на 1/3 от
общ.съветници.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Заповядайте г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ - общ.съветник:
Ако може юриста да ми отговори на първия въпрос специално за вкарване за втори път
решение за облигационния заем. Изпускаме ли срокове, кога трябва да се внесе и от кой
трябва да се внесе за да бъде в сила защото има някакъв срок, който изтича?
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Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Със заповед кмета на община Дупница е упражнил правомощията си по ЗМСМА и е
върнал за ново обсъждане решение № 1/ 17.01.2014 г. на ОбС Дупница. Съгласно ЗМСМА
ОбС следва да разгледа повторно върнатото от кмета решение в 14 дневен срок. Така, че в
срока е следващия петък ОбС да може да преразгледа въпроса, който е върнат от кмета на
общината.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Други въпроси? Разисквания?
Г-н Пилев заповядайте.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаема г-жо председателстваща,
Дами и господа общ.съветници.
Дебата отива във вярна посока. Така трябва да се дебатира, когато става въпрос за
избор на председател, когато става въпрос за потвърждаване на политики, за реализации на
програми и т.н.. Всичко това е напълно нормално. И понеже се зададоха няколко въпроса,
които касаеха групата общ.съветници от ГЕРБ искам да заявя ясно и категорично нашата
позиция.
Не само, че няма да издигаме кандидат за председател на ОбС, но ние няма да
участваме и в самото гласуване. За нас избора за председател на ОбС вече е несъществен и
неважен, защото в няколко от изказванията пролича, че е какво значи общинския председател
да води сесията, значи може да бъде и ротационния принцип. Не и ротационния принцип
няма да приемем, защото това не е изход от положението.
Тук е мястото да отбележа мнението на нашата група и да изкажа благодарност на
досегашния председател, защото редно е когато той подаде оставка не да му направиме
анализ на работата но да изразиме нашето становище. Казвам становището на групата на
ГЕРБ е благодарност и уважение към това, което г-н Константинов направи през периода през
който беше председател на ОбС и енергията, желанието и възможностите, които има да се
надяваме да ги прилага на новото поле, където ще се наложи да се изявява.
Уважаеми г-н кмете искам да Ви уверя, че групата общ. съветници от ГЕРБ няма да
отстъпи от своите позиции и ще бъде винаги във ваша подкрепа за вашите решения, вашите
предложения, които съм убеден и съм сигурен, че ще бъдат в интерес на гражданите на
Дупница.
Разчитайте на нас и ние разбира се на Вас.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Като няма други предложения съществени по втора точка избор на председател на
ОбС закривам заседанието.
Г-жа Китанова е тук.
Колеги, моля да и предоставиме възможност. Това вероятно е по изказването на г-н
Пехливански.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Все пак право на отговор.
По изказването на г-н Пехливански да.
Г-н Пехливански искам да заявя, че такива думи от моята уста не са излизали. Всички
изявления съм давала пред тези журналисти. Те са ги записали и могат да ви ги предоставят.
Изобщо нямах представа за какво говорите. Казаха ми колеги, че това ми е сложено в устата
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от една небезизвестна журналистка, която напусна залата . Така, че искам да заявя, че такива
неща нито знам кой къде пътува, нито ме интересува.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – Председателстващ заседанието:
Г-жа Китанова благодаря ви.
Закривам сесията.

Заседанието бе закрито в 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:

/ Маргарита Илинска/

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

2. / Кр. Василиева – старши специалист ”ООбС”/
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