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ПРОТОКОЛ
№7
Днес 07.04.2014 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе VІІ-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветници.
Отсъстваха Матей Попниколов, Емил Панчев, Кирил Попов, Ени Лефтеров и Методи
Стойнев.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Владимир Владимиров в 14.07
часа.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 14.07, откривам VІІ - то извънредното заседание за 2014
година на Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 205/02.04.2014 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2014 г. / Вх. № 203/01.04.2014 г./
2. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 458.00 /четиристотин петдесет и осем/ лева на
Мариана Кирилова Асенова, живуща в гр. Дупница, ж.к. “Елица”, бл. 2, вх. А, ет. 9, ап. 49.
/Вх. № 180/26.03.2014 г./
3. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница. / Вх. № 204/01.04.2014 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 2 от 07.02.2014 г., взето по Протокол № 3 от 07.02.2014 г. / Вх. №
202/01.04.2014 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Има ли някакви мнения, коментари по дневния ред? Ако няма, който е “за” приемане
на Дневния ред се състои от 4 точки, моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2014 г. / Вх. № 203/01.04.2014 г./
2. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински съветник, относно Отпускане на
еднократна финансова помощ в размер на 458.00 /четиристотин петдесет и осем/ лева на
Мариана Кирилова Асенова, живуща в гр. Дупница, ж.к. “Елица”, бл. 2, вх. А, ет. 9, ап. 49.
/Вх. № 180/26.03.2014 г./
3. Докладна записка от инж. Владимир Владимиров – Председател на Общински съвет,
относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница. / Вх. № 204/01.04.2014 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 2 от 07.02.2014 г., взето по Протокол № 3 от 07.02.2014 г. / Вх. №
202/01.04.2014 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
По първа точка от Дневния ред, докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2014 г. с вх. №
203/01.04.2014 г.
Заповядайте г-н кмете. Имате думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към Протокола /
Благодаря Ви.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз Ви благодаря. Комисиите, които трябваше да обсъждат, това са всички.
Заповядайте г-н Кацов за становището на Икономическата комисия.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
На свое заседание проведено на 3-ти април икономическата комисия дава своето
положително становище.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Пилев, комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
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Г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията на свое заседание взе решение да гласува в зала, след дебати и
разсъждения, но държа да кажа, че имаше и такива колеги от ГЕРБ и ОДБ, които категорично
ще подкрепят бюджета. Така, че окончателното становище комисията ще изрази по време на
самото заседание.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Г-н Шопов, Вашата комисия?
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги.
Нашата комисия също прие решение бюджета да бъде приет.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-жо Кьосева, Вашата комисия по здравеопазване?
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
В комисията по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси, този път се
стигна до становището бюджета да бъде приет.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви. Имате думата за изказвания, предложения и мнения по бюджета за 2014
година. Има ли желаещи? Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги,
Гости.
Ние сме на път, мисля, че за трети път разглеждаме бюджет. На път сме да обърнем две
поговорки нагоре с краката. Поговорката за “Бърза кучка, слепи ги ражда” и “Бързата работа,
срам за майстора”. При нас става обратно, бавното е срамно.
Аз все още се съмнявам и мисля, че ако беше стигнал предишния бюджет до съда,
нямаше да се изкара, че този бюджет е противозаконен, а единствено това, че не беше
балансиран, което не е наша грешка, на съветниците. Но намери елегантен начин Областния
управител да няма наказани служители. Аз ще гласувам за този бюджет, не защото в съкратен
вариант се предлага от кмета но в разбирателство с групата на ОДБ, а ще гласувам за това
защото кмета все пак е успял да се наложи, и не се приеме тази цифра, за която всички ние
тук гласувахме.
Така, че за в бъдеще ще се замислям, когато се предлагат такива по-особени въпроси от
тази група, дали ще ги подкрепям. Благодаря за вниманието.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз Ви благодаря. Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
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Уважаеми г-н Председател.
Аз не можах да разбера какво точно иска да каже г-н Пехливански. Не ми стана ясно
добри ли или лоши бяха предложенията или бюджета беше върнат защото не беше
балансиран или защото не е съгласувано с кмета, въпреки, че никой не ни каза точно,
конкретно как изглежда една процедура са съгласуване.
Но въпреки това ние от групата на ОДБ направихме консултации с кмета и с неговия
икономически екип в началото на седмицата и бюджета който днес разглеждаме не е този
който беше внесен на предходната сесия, а и в него има една корекция от 250 000 лв. Ако сте
си направили труда щели сте да забележите тази съществена разлика.
Да, вярно е, че не постигнахме нашия максимум от 405 000 лв., но също така вярвам,
че исканите от нас субсидии за спорта в размер на 100 000 лв. са факт. Също така е вярно, че
поисканите от нас 110 000 лв. за малките населени места, една по-голяма част са именно в
размер на 100 000 лв. за текущи разходи са факт. Тук ние настояваме тези текущи разходи за
малките населени места да бъдат разпределени на база еквивалент жители. Мотивите са ни
основно, че стойността на един ремонт на една улица в населено место със сто жители е
толкова колкото е и в населено место с 2 100. Само, че по едната улица на ден минават 2
автомобила и то не всеки ден, а по другата стотици наши съграждани изпитват неудобство
при преминаването.
Ще продължа нататък, за да кажа какви са останалите корекции, които ни дадоха
убеждението, че този бюджет е по-добър от предишния, за да го подкрепим. Що се отнася до
средствата за до финансиране на маломерни паралелки каквито има предимно в трите
училища, които останаха извън гр. Дупница, а именно училището в с. Самораново,
училището в с. Яхиново и училището в с. Крайници, ние бяхме заложили след разговори с
директорите в размер на 80 000 лв. В този бюджет има корекция с 15 000 лв. допълнително
финансиране, като получихме уверението на бюджетара на общината, че с новата формула те
ще получат допълнително 24 000 лв., които са 50% от средствата които ще се разпределят
октомври месец. Т.е. цялата сума която те ще получат ще бъде в размер на 39 000 лв., защото
ние смятаме и не само смятаме, а и вярваме, че общината трябва да проведе една
целенасочена политика за запазване на училищата в тези 3 села, защото това са последните
училища, които са извън гр. Дупница.
Следващата корекция е за културата. Там исканата от нас сума беше в размер на 50 000
лв., в бюджета корекцията е направена с 35 000 лв., като ние получихме уверение, че тези
35 000 лв. са напълно достатъчни да бъде изпълнена цялата програма в рамките на 2014 год.
Да, наистина липсват средствата, които бяха за благоустрояване на ромските махали, но тук
ние вярваме, че скоро ще се получат средствата от новото министерство което е за
инвестиционно проектиране, които ще бъдат отпуснати на общините за общ
градоустройствен план и по този начин няма да се налага общината от собствения бюджет да
поема тези разходи. Що се отнася до 15 000 лв., които ние искахме за проектиране за
изграждане на общински ВЕЦ-ове, тази седмица предстои изслушване на управителите, като
едното от дружествата което ще изслушаме с приоритет ще бъде В и К и ще настояваме то да
задели средства за да се случи тази наша добра идея.
Това са причините, това е корекцията. Като я сумирате ще забележите, че тя е в размер
на 250 000 лв. и аз вярвам, че ние имаме наистина по-добър бюджет и той ще получи днес на
днешната сесия една по-широка подкрепа.
Благодаря Ви.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз Ви благодаря.
Заповядайте г-н Кмете.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници, искам да кажа няколко приказки по повод на така
предложният проекто-бюджет, но преди това искам да направя две корекции по изказването на
г-н Пехливански и на г-н Кацов.
Значи, г-н Пехливански, бюджета не е бил не балансиран Бюджета беше входиран на
база на един максимално точен поток в приходната част и коментара който възникна в
резултат на предложението на група общински съветници беше едно завишаване, точната сума
е 405 000 лв. на разходната част, като имаха напътствия и съвети как да бъдат осигурени в
приходната част. Идеята на този бюджет, който беше входиран на този проекто-бюджет беше
да не се отвара и без това достатъчно дълбоката язва, която имаме в не разплатените разходи.
Много лесно могат да се поемат ангажименти и да се предвидят едни разходи в посока спорт,
малки населени места, култура, каквото друго се сетите. Проблема беше, че нямаше реално
обезпечаване в приходна част.
След разговора, който проведохме миналата седмица, забелязвате че има една корекция
в така предложената сума в разходна част, естествено гаранция по обезпечаване в приходна би
трябвало да Ви даде Кмета, като кмет на общината и да гони това нещо като резултат да бъде
постигнато. Най-малко аз бих искал да няма пари предвидени за култура или за спорт. Кой
кмет на една община, тук има колеги които са били, които знаят че това са най-видимите неща.
Е, заложиха се тези суми, те са максимално близки. Миналата година ако помните в проектобюджета имахме култура 50 000 лв., тази година става 45 000 лв. В спорта е леко намалена,
дай Боже след като реализираме облигационен заем, след като видим как се движи в приходно
отношение община Дупница, да говорим и за други корекции имайки в предвид, че футболния
отбор най-вероятно ще играе в “А” група.
Относно ромските райони – това е корекцията към г-н Кацов. Тук не става въпрос, че
някой е отказал. Вие искахте едно предложение за около 50 000 лв., не около а точно 50 000
лв. за изготвяне на ПУП. На разговора, който проведохме с Вас Ви се обясни, че ние няма как
да тръгнем в посока ПУП-ове възлагане, при положение че ние нямаме общоустройствен план.
Общоустройствения план като задание е изготвено от главния архитект и чака финансиране.
Имахме разговор с министър Дамов още миналата година, никой нямаше идея кога
въпросните суми ще бъдат осигурени, най-малкото че един общоустройствен план е около 200
000 – 300 000 лв. за община като нашата. И за това, това нещо мисля, че не е ама наистина
целесъобразно без общоустройствен план да тръгнем в посока ПУП няма как. Едното
изпреварва другото, такава е технологията.
До тук, това което казвам е един вид като обосновка на това което се внася. Бих се
радвал ако чуем повече мнения на колеги. А, по повод на последното което споменахте за
разпределение на суми за малките населени места. Това нещо е колкото и да си приказваме,
нищожно. Стоте хиляди, които ще бъдат разбити на 16 - 17 населени места. Направили сме си
труда общата сума на база на населението от последното преброяване в населените места,
говоря по селата извън гр. Дупница е 10 333 жители. При така предложена сума от 100 000 лв.
за текущи разходи, това излиза 9.68 лв. на жител. Има направена подробна разбивка за всяко
село на брой жители каква е сумата. Ако наистина бъде приет този проекто-бюджет, това е
схемата по която ще получава всеки кмет или кметски наместник парите през текущата 2014
г., като единствено искам, тук са повечето представители, въпросите които поставят като
приоритетно за финансиране, даже не би било лошо и тук пред вас в зала да се казва, искам да
направя за 5000 лв., имам 15 000 или 20 000… Иначе от тук на сетне разговорите в посока –
полага му се 20 000 лв., условно говоря, най-голямата сума е на най-голямото село, естествено
на с. Яхиново, ако прецени Влади като кмет на въпросното село, че тези пари с всичките иска
да направи еди какво си, мисля че имаме право да го подкрепим след като Кмета на
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населеното място така е решил. Така че в тая насока, по-справедлив начин за разпределение, аз
не мисля че има.
Ако има други въпроси тук е екипа, тук съм и аз, заповядайте с удоволствие ще Ви
отговорим. Благодаря Ви.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря г-н Кмете, други желаещи? Г-н Дангов, заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги,
Уважаеми г-н Кмете, понеже тръгна разговора в посока дали сме действали
законосъобразно, незаконосъобразно… аз искам да попитам къде са приложенията по
настоящото приложение и това не ни ли вкарва в нова процедура утре пак да се окаже, че
нещо не сме гледали както трябва, защото се цитират приложение 1, 2 до 10 корекции, а те
липсват към раздадените материали, това е първия ми въпрос.
Второ, към г-н Кмета, в т. 21 - 21.3 записа е: “Да се възложи на директорите на
общинските училища и детските градини в срок до 01.04.2014 г. да внесат за утвърждаване
инвестиционни дейности които предвиждат да се финансират за сметка на разпределената с
формула целева добавка за подобряване на материално-техническата база.”
Накрая г-н Кмет, питането ми е внесени ли са такива предложения от директорите на
детски градини, ясли и училища, и до колко това кореспондира с онези пари които казвате, че
са отпуснати за малките населени места. Например за Крайници влизат ли в издръжката това,
което беше по предложение на колегите от ОДБ за населените места които даваме? Ако да,
защо и ако не, пак защо?
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да, благодаря г-н Дангов.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Петров имаме ли внесено от директорите на училища?
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
А, точката само с директорите на училища те имат право да представят такива планове,
казано им е, те си имат и техен закон за образованието, по който също работят без да ни чакат
нас, не са до колкото знам внесени такива предложения, защото не им стигат парите за
издръжка по принцип. Но информирани са били, ако са имали такива заявления да са дадени,
тези пари нямат връзка с парите за малките населени места които са на глава от населението.
Те, за тези населени места всъщност са повече от тези 100 000 лв. защото ние имахме
заложени и други по бюджета, но да не влизаме в подробности, ,може би по около 10 лв. и
повече ще излезе на жител, като се разпределят. Само тези 100 000 лв. са така, 9.60 лв. но
имаме там заложени и други пари, така че ще са малко повече.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да, благодаря г-н Петров. Други желаещи?
/Г-н Първан Дангов – общ. съветник: За реплика г-н Председател./
Заповядайте г-н Дангов.
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Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
В такъв случай какво излиза, гласуваме нещо като правомощия на Кмета, а той няма
възможност да го изпълни. Щото записа е “т. 21 – Упълномощава кмета: да възложи на
директорите на общински училища в срок до еди кога си да внесат предложение”…тогава
какво правим, защо изобщо го записваме? Махнете го, от коригирайте го тогава. Днеска сме 7ми, гласуваме нещо на което срока му е изтекъл на 01.04.2014 г и утре като го внесем питането
до кмета той ще излезе така че не си е изпълнил нещо което сме му гласували с решение.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Добре, какво предлагате, да промениме срока или…?
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да се промени…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Значи той срока който е, вече е приключил. Дали не трябва да го има, но от друга страна
в самото решение когато се вземе трябва да се види, че на Кмета е било дадено, че той е дал
такова право. Няма как да удължим срока сега, а според мен не трябва и да го вадим, просто
ситуацията е такава, че сме като пионери в небрано лозе и не знаем кое трябва да остане и кое
трябва да отпадне.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Не аз... не се заяждам…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Срока не може да го удължиме защото няма… закона не позволява да се удължава
срока. От друга страна, трябва да стои в решението, защото трябва да се види, че кмета е бил
упълномощен да иска такава информация от директорите, защото иначе ще излезе па че не му
е давано право, а той вече я е искал и става комплексирана ситуацията.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Добре, както кажете така, но за мен не е коректно това.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Чисто технически може да се допише до 01.07.2014г., но няма да е…той няма да има
такива правомощия за 01.07. той вече срока е минал.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Г-жа Овчарченска, заповядайте.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н Кмете, аз все пак бих искала да уточним за какво биха могли да използват кметовете
на селата тази субсидия. Текущи разходи, какво влиза в тези текущи разходи, защото на мен
например не ми стана ясно. Благодаря.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз Ви благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Г-н Петров, обясни да разберат всички колеги.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Значи в тази субсидия влизат текущи ремонти, които не са основни капиталови ремонти
и за тях не се прави специален списък и… включват поддържане на тротоарни площи, пълнене
на дупки където има, това е текущ ремонт всичкото. Не включват придобиване на нови активи
с една дума, а само текущ ремонт на стари. Естествено каква част ще получат, ще получат до
размера на изпълнението на бюджета, между другото…
/от залата: на четири части ли ще бъде?/
Е това вече ще го уточняваме сега, четири части…
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви. Други желаещи?
/въпрос от залата/
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Процентно към момента на изпълнението, тримесечие, шестмесечие, няма никакъв
проблем.
/въпрос от залата/
Разбира се.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Г-н Петров, един въпрос имам към вас. Ако в тази точка, която се пише 01.04.2014г. и
направи коментара г-н Дангов, може ли да не записваме срок, а просто да представят?
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Добре да, става.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да отпадне до 01.04, а да представят еди какво си…
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да внесат.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да внесат.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да, без срок.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Без срок…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Н-к отдел “БФС и УС”:
Да, да, това е решение да, става.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Приема ли се г-н Кмете?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Да, да, да. Предлагам да го променим. Да отпадне срок 01.04.2014г.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да няма срок, а трябва само да изпълнят това си задължение, да внесат предложение.
/Г-н Първан Дангов – общ. съветник: Г-н Председател, само за протокола./
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да не вземе на областния пак да му скимне нещо. Правя предложение в т. 21. т. 3 след
изречението “Да възложи на директорите на общински училища и детски градини, да
внесат за утвърждаване инвестиционни дейности които предвиждат да финансират за
сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на материалнотехническата база.” Така да се чете, да отпадне записа “в срок до 01.04.2014 г.” Това да
отпадне.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
А продължението да остане нали, от общата допълваща субсидия..
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да, остава.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Да.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Хайде пак да сме прецизни и да не стане така че да ни връщат пак решението. Има ли
други желаещи? Еми няма, само да гласуваме единствената промяна която е направена. В
точка 21.3 да отпадне текста до 01.04.2014 г. така ли г-н Дангов беше предложението?
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Да.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Който е “за” моля да гласува.
Благодаря.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Г-н Кмете предполагам, че Вие не възразявате?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Не.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Така, като цяло. Процес на гласуване, прекратяваме разискванията, няма желаещи.
Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
3. Асен Георгиев Пилев
4. Йордан Крумов Йорданов
5. Атанас Живков Василев
6. Илиянка Димитрова Пилева
7. Емил Любомиров Панчев
8. Иван Асенов Фулев
9. Иво Георгиев Янков
10. Пламен Георгиев Стойнев
11. Бисер Малинов Кирилов
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Заповед № 61-00-40/26.03.2014 г. на областният управител на
Област Кюстендил, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗСМА,
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите
на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 г.,
както и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 41
1. Общински съвет гр. Дупница отменя Решение №13/07.03.2014 г., взето по
Протокол № №5/07.03.2014 г.
2. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2014
година, както следва:
1.1 По приходите в размер на 20 882 887 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 302 284 лв. в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 10 819 041
лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 година в размер на 483 243 лв., финансирани със
същата сума, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 9 580 603 лв., съгласно Приложение
№ 1 и 2, в т.ч.:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 6 983 900 лв., от тях:
1.1.2.1.1.Данъчни приходи в размер на 2 012 700 лв.
1.1.2.1.2.Неданъчни приходи в размер на 4 971 200 лв.
1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на 2 155 600 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 2 111 100 лв.
1.1.2.2.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 44 500 лв.
1.1.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 458 800
лв. в т.ч.:
1.1.2.3.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 182 500
лв.
1.1.2.3.2.За други инвестиционни разходи в размер на 276 300 лв.
1.1.2.4. Предоставени трансфери, общо в размер на 1 500 000 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на -300 000 лв.
1.1.2.6. Финансиране -1 217 697 лв., в т.ч’. дългосрочни и краткосрочни заеми от
банки, облигационна емисия, наличности по сметки, преходни остатъци.
1.2. По разходите в размер на 20 882 887 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение № 1.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 11 302 284 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 9 580 603 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 130 225 лв. и допълнително финансиране на делегираните
от държавата дейности със средства от собствени приходи и субсидии в размер на 118 055
лв., в това число резерв 5 000 лв.
1.3.Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова
основа в размер на 734454 лв.
2. Приема разходите за чистота от такса битови отпадъци за 2014 г. съгласно
Приложение №4.
3. Приема инвестиционната програма за 2014 година /поименен списък по обекти,
видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 2 273 000 лв., в т.ч. 23 000 лв. 5%
резерв по Приложение №5.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 458 800 лв., в т.ч. 23 000 лв.
5% резерв по Приложение №5.
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3.2. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби
на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5а.
4. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената и дейностите във
функция “Образование”, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно
Приложение №6.
4.1.Числеността на персонала за делегирани от държавата дейности във функциите
“Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”/без читалищата/ се определя от кмета на общината в рамките на
средствата определени по стандартите и утвърдените размери по т.4 от настоящето решение.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Членски внос 10 000 лв., за НСОРБ.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 19 000 лв., от тях 2 000 лв.
помощи за погребение, 12 000 лв. по програма “Инвитро”, 5 000 лв. други помощи за
социално слаби жители на общината по постоянен адрес.
5.3.Субсидии за:
5.3.1.Читалища 249 600 лв.
5.3.2. Оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на
територията на община Дупница 45 000 лв.
5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия,
определени от ОбС – гр. Дупница 100 000 лв.
5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на
принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да договори и предостави
допълнителни субсидии на организации регистрирани като лица с нестопанска цел на
територията на община Дупница, като извърши законосъобразни корекции на общинския
бюджет.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, при условие, че са
реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните
разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 0.00 лв.
6.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 0.00 лв.
7. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на
транспортни разходи за сметка на бюджетната организация в която работят, по Приложение
№7, с право на възстановяване в рамките на 85 % от действителните разходи.
7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава
поименен списък по т.6.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 324 086 лв., съгласно Приложение №8.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2014, 2015, 2016г., съгласно Приложение №9.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№10.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година, в размер на 0.00 лв.
При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на новият общински
дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет
решение.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година в размер
на 0.00 лв.
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11.3. Максимален размер на общинския дълг, в т.ч. главници и лихви към
облигационен заем, Фонд “ФЛАГ”, ЕСКО договор и общинските гаранции към края на 2014
година в размер на 4 235 000 лв. При внасяне и приемане от Общинския съвет на
предложение за рефинансиране на дълга, максималният размер на общинския дълг подлежи
на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет решение.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2014 г. в размер до 5% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 година в размер до 30% от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2013 г., които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2014 година в размер на не по-малко от 10% от общия размер на
просрочените задължения към 31.12.2013 г. Кметът да внесе до 15 април 2014 г. погасителен
план за просрочените задължения, които се предвиждат за разплащане, по периоди и по
видове разходи и изпълнители.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2014 година в размер не по-малко от 150 000 лв.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да
бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за
2014 г.
17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане и озеленяване
на територии за общественно ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за
дейност „Чистота” в съответствие с ЕБК за 2014 г.
18. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
или друга дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
18.4 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет,
както и конкретните им права и отговорности.
19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина
или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото
преустановяване.
19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на
засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на
задължения произтичащи от нормативен акт.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите
за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
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19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях, които представя в ОбС.
19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не покъсно от края на 2014 година.
20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на
авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за
ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
20.4. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за
текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите
за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по
решение на ОбС.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини да внесат за
утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на
разпределената с формулата целева добавка за подобряване на МТБ, от обща допълваща
субсидия за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2013 г.
22. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за
местни дейности в размер на 95% и резерв 5%.
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №11.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Така, преминаваме към следваща точка от Дневния ред. Колеги, моля за внимание
продължаваме имаме още малко работа. Докладна записка от д-р Диана Кьосева – общински
съветник, относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 458.00
/четиристотин петдесет и осем/ лева на Мариана Кирилова Асенова, живуща в гр. Дупница,
ж.к. “Елица”, бл. 2, вх. А, ет. 9, ап. 49. /Вх. № 180/26.03.2014 г./
Заповядайте г-жо Кьосева за представяне на докладната.
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Г-ЖА ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Извинявам се за техническия проблем.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола./
С допълнение към 3-та точка от докладната записка. Във връзка с тежкото
здравословно състояние на г-жа Мариана Асенова и необходимостта от по-бързо
изплащане на социалната помощ.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Това е точка трета към решението?
Г-ЖА ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Да.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Така, благодаря. Становището на комисията по здравеопазване.
Г-ЖА ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Комисията по здравеопазване дава своето положително становище за приемане на
докладната.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Кацов, за становището на комисията…колеги моля за внимание…
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-м Кмет,…
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Приказките да са малко по-тихи.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
На свое заседание икономическата комисия изрази своето положително становище.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Да, благодаря Ви г-н Кацов. Колеги имате думата за мнения, становища и изказвания.
Няма, направено е допълнително предложение към решението…към точка 3 така ли г-жо
Кьосева? Как да се запише? Във връзка с тежкото здравословно състояние,..
/г-жа Диана Кьосева – общ. съветник: ОбС допуска предварително изпълнение на
настоящото решение…/
Хайде на микрофона да се запише след това пак да нямаме…
Г-ЖА ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Във връзка с тежкото здравословно състояние на заявителя, предлагам ОбС –
Дупница да допусне предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.
60 ал. 1 от АПК.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
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Благодаря, желаещи за изказване? Няма, гласуваме за допълнение към решението т.3
съгласно предложението на д-р Кьосева. Който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Гласуваме като цяло решението с поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
отсъства
2. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
3. Асен Георгиев Пилев
за
4. Йордан Крумов Йорданов
за
5. Атанас Живков Василев
за
6. Илиянка Димитрова Пилева
за
7. Емил Любомиров Панчев
отсъства
8. Иван Асенов Фулев
за
9. Иво Георгиев Янков
за
10. Пламен Георгиев Стойнев
за
11. Бисер Малинов Кирилов
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
за
20. Владимир Бойчов Владимиров
за
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
23. Кирил Георгиев Попов
отсъства
24. Йонко Йорданов Гергов
за
25.Силвия Димитрова Овчарченска
за
26. Вергил Георгиев Кацов
за
27. Лорета Методиева Николова
за
28. Костадин Крумов Костадинов
за
29. Ени Милчов Лефтеров
отсъства
30. Георги Томов Рангелов
отсъства
31. Методи Кирилов Стойнев
отсъства
32. Стоян Славев Шушков
за
33. Първан Ангелов Дангов
отсъства
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
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“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 42
1. Общински съвет Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 458.00 четиристотин петдесет и осем/ лева на Мариана Кирилова Асенова,
живуща в гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, бл. 2, вх. А, ет. 9, ап. 49, по заявление до Община
Дупница с входящ № 94-М-128/25.02.2014 г.
2. Средствата да се осигурят в рамките на бюджета на Община Дупница за 2014 год.,
дейност “Общинска администрация” § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на
Общински съвет”.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал.
1 от АПК.
***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от мен относно Вземане на
решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “ Свети Иван
Рилски” ЕООД, гр. Дупница. . / Вх. № 204/01.04.2014 г./
Тази докладна е продиктувана от това, че изтича срока за избрания управител.
1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на
управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница.
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
∗
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването;
да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
∗
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат
придобита основна специалност;
да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
∗
характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
∗
заявление за участие в конкурса;
∗
диплома за завършено висше образование;
∗
документ за квалификация;
∗
документ за специализация;
∗
документ за трудов стаж;
∗
свидетелство за съдимост.
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Кандидатите в конкурса представят и разработка на програма за развитието и
дейността на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за тригодишен период.
2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
∗проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания;
∗представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за три годишен период;
∗събеседване с кандидатите.
2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на
управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса,
заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
2.5. Подаването на заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите
документи в запечатан плик, както и разработките в отделен запечатан плик ще става в
деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок
до 17.00 ч. на при Вас не е записано 12 май 2014 г.
2.6.Информация относно темите-предмет на събеседването може да се получи в
деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, в срок до 17.00 ч. на 12
май 2014 г.
2.7. Конкурсът ще се проведе на 13 май 2014 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти
етаж/, в сградата на Община Дупница
3. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на
членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по
медицина.
4. Определя състава на комисията:
Председател: ………………………- ……………………..
Секретар: …………….. –…………………………….;
Членове: 1……………….. – …………………………;
2……………… - ………………………….;
3. Представител на Регионалната здравна инспекция.
Попълването на комисията в зала по предложение на общ.съветници.
Благодаря Ви.
Имаме две комисии, които трябва да изразят своето становище.
Г-н Кацов ПК по икономика, бюджет и финанси.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмете.
Докладната беше разгледана. Комисията изрази своето положително становище като
вярваме, че този път към конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ “ Свети Иван
Рилски” ЕООД ще има по-голям интерес, защото си спомням, че последния път имаше само
един кандидат. Много често в комисията проблемите на болницата сме ги свеждали до
мениджърски, така че ще разчитаме основно и на медиите за едно популяризиране на
конкурса. Това е нашето становище положително.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Д-р Кьосева становището на комисията по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси.
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Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
Становището на нашата комисия е също положително за приемане на докладната.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря.
Колеги имате думата за мнения, обсъждания и предложения относно състава на
комисията. Аз имам едно мое предложение – председател на комисията да бъде от
икономическа комисия, секретара от здравната комисия, членовете един лекар и един юрист
от общ.съветници. това са четиримата човека, които трябва да попълним към състава на
комисията, за да може комисията да си свърши работата.
Има ли други предложения и желаещи за становища?
Заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете,
Колеги.
Аз преди време заявих в тази зала, че няма да се изказвам по въпроси за общинската
болница. За съжаление обаче миналата седмица в един регионален ежедневник излезе едно
интервю на д-р Таушански сегашният управител, в което той си позволява така една
грандиозна лъжа. За пореден път в негов стил лъжа. Той казва, че е наследил управлението, а
той стана управител април 2004 год. ,бил наследил управлението …сега независимо с каква
цифра той казва една, но репортерката не е сигурна дали е тази. Аз обаче като част от
тогавашното ръководство ще Ви кажа, че той наследи управлението на болницата с 240 000
лв. в касата суха пара и нула лева задължения.
Второ, понеже сега Вие няма как да ги знаете тия неща, но ако ни гледа персонала на
общ. болница ще припомня, че през 2003 г. те получиха 13-та заплата. Не може да е имала
болницата 500 000 лв. задължения и да е дала 13-та заплата. Нали разбирате казвам го като
доказателство. И отново на всички Вас ще припомня 2012 г. април месец в здравната комисия
алармирах за състоянието на общинската болница 500 000 лв.задължения. сега към днешна
дата задълженията на общинската болница надхвърлят 1 200 000 лв. и е въпрос на време
некой кредитор да наложи запор на имуществото на общинската болница. Само Ви го
напомням, това е говорено многократно. Затова този въпрос е много важен, много
внимателно трябва да се действа защото наистина проблема там е основно мениджърски.
Това сигурно вече го разбраха всички.
Благодаря.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз благодаря.
Затова е и моето предложение, че председателя на комисията да бъде от
икономическата комисия, тъй като тук говорим повече за мениджърска дейност, отколкото
здравна. Но съгласно изискванията този мениджър трябва да има познания и в здравната
дейност. Но това е моето предложение не го налагам.
Други желаещи?
Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете.
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
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От групата на ГЕРБ предлагам за председател Диана Кьосева и един от членовете
Пламен Стойнев.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Диана Кьосева за председател и Пламен Стойнев за член на комисията.
Благодаря.
Заповядайте д-р Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
Благодаря за изказаното доверие и предложението. Но като работещ в тази болница и
като човек, който желае да работи още в тази болница ще си дам отвод, тъй като смятам, че не
е морално да избирам бъдещия си управител.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря.
Други предложения?
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Съобразявайки се с вашето предложение от името на групата на БСП и като член на
здравната комисия предлагам за секретар на комисията г-н Пехливански.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря.
Други предложения?
Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
От името на нашата група предлагам г-н Стоян Шушков. Понеже споменахте юрист аз
не виждам между колегите освен Йонко Гергов друг юрист. Така, че и г-н Йонко Гергов.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Засега предложенията, които се направиха са четири. Няма председател.
Г-н Дангов заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
За да се съобразим г-н Председател с вашите препоръки и да има поне лекар в състава
на комисията аз предлагам д-р Лорета Николова за председател на комисията по избор на нов
медицински управител.
Питането ми е задължително ли трябва да има представител на РЗИ в комисията по
избор?
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Записано е третия член на комисията е представител на РЗИ.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Аз бих желал да се даде гласност на въпросния представител, претендирайки че
познавам по-голяма част от състава, за да не формират субективно мнение.
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ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Ако имаме конкретно предложение ще го запишеме.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Ако имаме готовност…РЗИ са контролен орган в много отношения на дейността на
общ.болница така, че бих желал да научим представителя предварително, за да бъдем попрецизни. Все пак ние като принципал на това търговско дружество макар и здравно
заведение би следвало да бъдем много внимателни както каза инж.Костадинов по отношение
на бъдещия избор на медицински управител предвид на специфичната дейност, която
упражнява то, така че препоръката ми е в зала към Вас просто да знаете кой ще бъде
представител на РЗИ.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Аз благодаря г-н Дангов. Това предложение също може да се направи в залата от РЗИ
и то от общ.съветници. Ние само сме записали, че е представител на РЗИ без имена. Имена,
които можеме от тези, които ги познаваме…от тези които имате контакти с тях .
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Предлагам лично директора на РЗИ г-н Кознички да гласуваме ние тука.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Г-н Кознички има предложение за представител на РЗИ.
Тук ми помага г-н Попов, че ние сме длъжни да се обърнем към директора на РЗИ а
той да определи представител, който да участва в комисията. Така, че за нас обръщението ще
бъде към г-н Кознички.
Досега имаме 5 предложения.
Заповядайте г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
За по-разнородно представителство на общ.съветници в тая комисия имайки предвид
предишните предложения аз предлагам като член на комисията г-н Дангов като бивш кмет,
който е запознат с проблемите на това общинско дружество.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Добре последно Пламен Стойнев, Пехливански, Стоян Шушков, Йонко Гергов, Лорета
Николова и Първан Дангов.
Заповядайте г-н Шушков.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
Колеги.
Тъй като в комисията от нас са повече хора аз си правя отвод , за да не нарушиме
баланса в комисията.
Благодаря ви.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз ви благодаря.
Г-н Шушков си направи отвод. Така, че в момента това което е направено като
предложение.
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Г-жа Николова за председател на комисията, г-н Пехливански за секретар, г-н Пламен
Стойнев за член и г-н Първан Дангов също за член, Йонко Гергов. Четири човека трябва да
допълним. Ако желаете можем да променим състава на комисията като брой.
Заповядайте г-жо Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ.съветник:
Уважаеми г-н председател.
Аз съм била няколко пъти председател и член на комисия, която е избирала управител
на общ.болница. Ако да не поставям колегите в неудобно положение ако г-н Дангов все пак
като представител на гилдията на лекарите ако той се съгласи да бъде председател аз дори
съм в състоянието да си дам отвод от тази комисия, защото не виждам д-р Кьосева като
заинтересовано лице, д-р Матей Попниколов също не може да бъде оставам единствено аз
като представител на лекарското съсловие в тази комисия предложена в тази зала. Д-р
Лефтеров мисля, че той пък съвсем не става да бъде член на тази комисия.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жо Николова.
Ние казахме преди това условията. Казахме, че трябва да имаме магистър по
медицина. Все пак избираме управител на МБАЛ. Или лице с икономическо образование…гжо Николова не си подавайте отвод. Поне един лекар да има…
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ.съветник:
Казвам, че единственият ми мотив да не си подам в момента отвод е това, че ще
поставя в патова ситуация ОбС. Единственото нещо, което в момента ме спира да го направя
иначе на драго сърце.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Въпроса е решен. Аз си давам отвод.
Секретар избираме Първан Дангов и точка по въпроса.
Лорета трябва задължително да е в комисията и да е председател.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. При това положение…
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Аз също приемам мотивите, с които г-н Председателя даде рамката в която да се
избират членовете на тази комисия. Все пак не забравяйте, че избираме комисия, която ще
избира председател на общ.дружество. Може ли общ.администрация да няма представител в
тази комисия и да участва активно в избора на председател на едно общ.дружество?
Затова мисля г-н кмете или вие да помислите за едно такова предложение на мен ми се
струва редно да има представител на общ.администрация.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Ако ми позволите с няколко…моята мотивировка защо не съм предложил
общ.администрация. Това е търговско дружество, което ОбС изцяло упражнява правата върху
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неговата дейност, контрола и следят неговата дейност. Поради тази причина се ръководех от
изискванията, които сме поставили и от все пак наличието на специалисти в ОбС, които могат
да съставят тази комисия, не че подценяваме хората от общ.администрация.
Няма други предложения. Така чувам.
Съгласно направените досега предложения: За председател на комисията – д-р Лорета
Николова, за секретар – г-н Дангов, за членове - Йонко Гергов и Пламен Стойнев. Очакваме
директора на РЗИ да предложи човек, който да попълни състава.
Има ли други предложения?
Ако няма с тези допълнения, които ги нямаше във вашето решение: Подаването на
заявлението за участие до 12 май 2014 г., Информация относно темите-предмет на
събеседването до 12 май 2014 г. 17.00 ч, Конкурсът ще се проведе на 13 май 2014 г. с
комисия в състав: Председател - д-р Лорета Николова, секретар – Първан Дангов,
членове - Йонко Гергов и Пламен Стойнев. Трети член - представител на РЗИ .
Нямаме желаещи. Гласуваме поименно решението.
/г-н Йонко Гергов - общ.съветник: Г-н Председател, първо трябва с явно гласуване да
приемем предложените допълнения и състава на комисията./
Благодаря г-н Гергов.
Който е “За” така направените допълнения към решението и състава на комисията,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Гласуваме поименно решението заедно с направените допълнения.
1. Матей Николов Попниколов
2. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
3. Асен Георгиев Пилев
4. Йордан Крумов Йорданов
5. Атанас Живков Василев
6. Илиянка Димитрова Пилева
7. Емил Любомиров Панчев
8. Иван Асенов Фулев
9. Иво Георгиев Янков
10. Пламен Георгиев Стойнев
11. Бисер Малинов Кирилов
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров

отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, 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 и чл.21, ал. 1, т .9 от ЗМСМА и
чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, предлагам ОбС – Дупница като едноличен собственик на
капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 43
1. Общински съвет Дупница взема решение да се проведе конкурс за възлагане на
управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница.
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите:
∗ да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,
съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с
образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването;
∗ да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат
придобита основна специалност;
∗ да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
2.2. Необходими документи:
∗ заявление за участие в конкурса;
∗ диплома за завършено висше образование;
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∗ документ за квалификация;
∗ документ за специализация;
∗ документ за трудов стаж;
∗ свидетелство за съдимост.
Кандидатите в конкурса представят и разработка на програма за развитието и
дейността на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница за тригодишен период.
2.3. Конкурса да се проведе на три етапа:
∗ проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
∗ представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното
заведение за три годишен период;
∗ събеседване с кандидатите.
2.4. Общински съвет Дупница утвърждава проект на договор за възлагането на
управлението /Приложение 1/, който да се предоставя на кандидатите за участие в конкурса,
заедно с документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
2.5. Подаването на заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите
документи в запечатан плик, както и разработките в отделен запечатан плик ще става в
деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, пл. “Свобода” № 1, в срок
до 17.00 ч. на 12.05.2014 г.
2.6.Информация относно темите-предмет на събеседването може да се получи в
деловодството на партерния етаж, в сградата на Община Дупница, в срок до 17.00 ч. на
12.05.2014 г.
2.7. Конкурсът ще се проведе на 13.05.2014 г. от 11.00 ч. в Кръглата зала /ІV-ти етаж/,
в сградата на Община Дупница
3. Избира комисия, която да организира и проведе конкурса, като определя броя на
членовете да е 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по
медицина.
4. Определя състава на комисията:
Председател: Д-р Лорета Николова- общ. съветник;
Секретар: Първан Дангов –общ. съветник;
Членове: 1. адв. Йонко Гергов – общ. съветник;
2. Пламен Стойнев – общ. съветник;
3. Представител на Регионалната здравна инспекция.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред и последна е от инж. Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Изменение на Решение № 2/07.02.2014 г. взето по Протокол №3/
07.02.2014 г. . / Вх. № 202/01.04.2014 г./
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общ.съветници.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към Протокола /
Благодаря Ви.
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ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
И аз Ви благодаря. Становище на икономическата комисия г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете.
На свое заседание икономическата комисия изрази своето положително становище.
Явно е техническа грешка.
Благодаря.
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Става само за промяна в записа.
Колеги, имате думата.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Поименно гласуваме.
1. Матей Николов Попниколов
отсъства
2. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
3. Асен Георгиев Пилев
за
4. Йордан Крумов Йорданов
за
5. Атанас Живков Василев
отсъства
6. Илиянка Димитрова Пилева
за
7. Емил Любомиров Панчев
отсъства
8. Иван Асенов Фулев
за
9. Иво Георгиев Янков
за
10. Пламен Георгиев Стойнев
за
11. Бисер Малинов Кирилов
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
за
20. Владимир Бойчов Владимиров
за
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
23. Кирил Георгиев Попов
отсъства
24. Йонко Йорданов Гергов
за
25.Силвия Димитрова Овчарченска
за
26. Вергил Георгиев Кацов
за
27. Лорета Методиева Николова
за
28. Костадин Крумов Костадинов
отсъства
29. Ени Милчов Лефтеров
отсъства
30. Георги Томов Рангелов
за
31. Методи Кирилов Стойнев
отсъства
32. Стоян Славев Шушков
за
33. Първан Ангелов Дангов
за
Резултата от гласуването е:
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“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 4, ал. 2, чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 8,
ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 8 и т. 10, чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и
чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 44
1. Общински съвет - Дупница изменя т. 3.2. от Решение № 2 от 07.02.2014 г. на
Общински съвет Дупница, взето по Протокол № 3 от 07.02.2014 г., както следва:
<<т. 3.2. Особен залог на настоящи и бъдещи вземания на Община Дупница на
парични средства по разплащателна сметка на емитента в “Корпоративна търговска банка”
АД: IBAN: BG 16 KORP 92203112967400, BIC: KOPRBGSF>>
***

***

***

***

***

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Председател:
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.
Благодаря Ви.
Приятен ден.
Заседанието бе закрито в 15.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Владимир Владимиров/

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

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

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