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

......

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 16.02.2012 г. в Панорамната зала на Община Дупница се проведе ІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства д-р Ени Лефтеров.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.10
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден на всички.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам IІ - то редовно заседание за 2012 година на
Общински съвет Дупница.
В началото, във връзка с чл. 26 и чл. 27 от Правилника по който работим са постъпили
протоколи от събранията на групи общински съветници и ще обявя групите и председателите
им.
От ПП “ГЕРБ” постъпи протокол от заседание проведено на 23.12. 2011 г. по време на
което за председател на групата е определен г-н Емил Панчев, а за зам. председател г-н
Йордан Йорданов.
От общинските съветници от БСП на събрание проведено на 09.11.2011 г. за
председател е избран Асен Башленски.
От съветниците от ОДС постъпи протокол от събрание проведено на 20.12.2011 г.,
където за председател е определен г-н Вергил Кацов, а г-жа Лорета Николова за зам.
председател.
От ПП “Лидер” от събрание проведено на 19.01.2012 г., където за председател на
групата е определен г-н Владимиров.
И от общинските съветници от “Коалиция за промяна” г-н Стойнев и г-н Шушков,
които заедно с г-н Дангов писмено са заявили желание да сформират група, чийто
председател ще бъде г-н Методи Стойнев. Събранието е проведено на 13.02.2012 г.
Така, че вече в ОбС вече имаме 5 групи съветници.
Преминаваме към Дневния ред за който са Ви раздадени материалите Изх. №
109/09.02.2012 г.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница,, относно
Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Дупница за 2012 г. / Вх. № 91/06.02.2012 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на
услуги и администрирането им на територията на Община Дупница / Вх. № 80/02.02.2012
г./
3. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на Териториална организация на слепите
гр. Дупница на общински недвижим имот, а именно: помещения с обща площ от 46.00
кв.м., представляващи две стаи от 30 кв.м. и прилежащо помещение от 16 кв.м. на първия
етаж от четириетажна масивна сграда, находяща се гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. / Вх. №
85/03.02.2012 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост –
помещение с площ от 34.00 кв.м., находящо се в с. Джерман, имот № 218 до квартал 20.
/Вх. № 86/03.02.2012 г./
5. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Отпускане на финансови средства в размер на 1350.00 лв. /хиляда триста и петдесет лева/
на Любомир Георгиев Янакиев за покриване на разходите, свързани с участието му в 16-то
Световно индивидуално първенство по тенис на маса за ветерани в град Стокхолм,
Швеция. /Вх. № 89/06.02.2012 г./
6. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Програма за управление на Община Дупница за периода 2011-2015 г. /Вх. №
94/06.02.2012 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2011 г. /Вх. №
95/07.02.2012 г./
8. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Даване съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на община
Дупница по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.202/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”. /Вх. № 102/08.02.2012 г./
9. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Даване разрешение на Управителя на МБАЛ “Св. Ив. Рилски” ЕООД за съкращаване на
15,38% от общата численост на персонала на дружеството. /Вх. № 104/09.02.2012 г./
10. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница
за 2012 година. . /Вх. № 105/09.02.2012 г./
11. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “
Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. /Вх. № 106/09.02.2012 г./
12. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Представяне на проектно предложение с наименование „Реконструкция, модернизация и
разширение на ГПСОВ-гр.Дупница и доизграждане на канализационна мрежа”
(„Проекта”), във връзка с получена Покана за представяне на проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:
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BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 "Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали"
на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” („Поканата”). /Вх. №
107/09.02.2012 г./
13. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2011 год. и
приемане на бюджет на Община Дупница за 2012 год. /Вх. № 108/09.02.2012 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Добър дан на всички.
Предлагаме докладната за бюджета да бъде изтеглена и да бъде разгледана на друго
заседание на ОбС. Мотивите са, че не беше предоставена на време на общ. съветници, на
групите в ОбС за разглеждане и някои от комисиите дори също не са се произнесли.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други предложения? Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Предлагам втора точка от Дневния ред да отпадне от днешното разглеждане за
следваща сесия. Мотива е един единствен. Тя е входирана на 02.02.2012 г., а днес изтича
четиринадесет дневния срок от качването и на сайта на общината. Имайки предвид, че при
входирането идеята беше сесията да бъде на 17-ти. По простата причина, че изтеглихме
сесията един ден напред, днес реално изтича този срок. За това предлагам да отпадне от
дневния ред и да бъде внесена на следваща сесия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други изказвания? По отношение предложението на г-н Павлов – докладна записка от
Методи Чимев, относно бюджета е входирана в ОбС на 09.02.2012 год., което на практика
означава, че срока е спазен и всеки който е имал желание да получи информация е получил с
изключение може би някои от предложенията, които наистина дойдоха по-късно, които
предложения по никакъв начин обаче не въздействат по отношение на философията на
бюджета и основните цифри заложени в него. Така, че предполагам имате нещо конкретно в
предвид г-н Павлов?
/Г-н Павлов – общ. съветник: Материалите бяха получени в понеделник. При
положение, че сме го искали с останалите докладни в петък, но не ни беше предоставена
такава информация. Дори дадохме електронни адреси, да ни пратят на електронните адреси,
да можем да се запознаем подробно с бюджета и да формираме питания. Това не се случи. В
понеделник преди заседание на Икономическа комисия получихме материалите. Как а
провеждаме Икономическа комисия? Действително на Икономическа комисия присъства г-н
Петров, финансиста и обясни някои неща, но без ние да сме се запознали с материала на
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бюджета не можем да вземем отношение. Другите комисии още по-късно са си го взеле. Не се
заяждаме./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Аз предлагам да чуем председателите на комисиите имат ли становище по бюджета,
защото ако са гледани в комисиите, въпросната точка, не виждам някакво основание, като е
входиран в срок.
/Г-н Дангов – общ. съветник: За процедура г- Председател./
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
В момента обсъждаме Дневния ред. Вие сте длъжни да подложите предложението на
г-н Павлов на гласуване, а дали се приема или не ще реши ОбС и вървим напред. В случая не
смятам председателите да се произнасят за нещо, което може да се произнесат по точката по
бюджета. Едно изречение по предложението на г-н Павлов. Формално срока е спазен, така че
не бива да се бяга от отговорност по отношение на разглеждането на бюджета. Още повече
нас ни гонят срокове като община пред Министерство на финансите да бъде представен
проекта за бюджет и не смятам, че ако отложим точката за следващо заседание ще постигнем
кой знае какво. Предлагам да се прекратят разискванията и да се мине към гласуване.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов. Единственият мотив е да се сформира някакъв информиран вот,
така да се каже, всички съветници да са на ясно как стоят нещата, за това пристъпих към
изслушване на председателите по отношение на това имали ли са възможност. Така или иначе
има по процедура предложение и пристъпваме към гласуване предложението първо на г-н
Павлов – т.13 от Дневния ред, относно бюджета на Община Дупница да отпадне от дневния
ред.
Който е за така направеното предложение, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

8
24
няма

Предложението не се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Подлагаме на гласуване Дневния ред, без т. 2, като всяка следваща минава
напред.Който е за така предложение дневен ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
8
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница,, относно
Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Дупница за 2012 г. / Вх. № 91/06.02.2012 г./
2. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на Териториална организация на слепите
гр. Дупница на общински недвижим имот, а именно: помещения с обща площ от 46.00
кв.м., представляващи две стаи от 30 кв.м. и прилежащо помещение от 16 кв.м. на първия
етаж от четириетажна масивна сграда, находяща се гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. / Вх. №
85/03.02.2012 г./
3. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост –
помещение с площ от 34.00 кв.м., находящо се в с. Джерман, имот № 218 до квартал 20.
/Вх. № 86/03.02.2012 г./
4. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Отпускане на финансови средства в размер на 1350.00 лв. /хиляда триста и петдесет лева/
на Любомир Георгиев Янакиев за покриване на разходите, свързани с участието му в 16-то
Световно индивидуално първенство по тенис на маса за ветерани в град Стокхолм,
Швеция. /Вх. № 89/06.02.2012 г./
5. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на Програма за управление на Община Дупница за периода 2011-2015 г. /Вх. №
94/06.02.2012 г./
6. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2011 г. /Вх. №
95/07.02.2012 г./
7. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Даване съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на община
Дупница по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.202/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”. /Вх. № 102/08.02.2012 г./
8. Докладна записка от Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС, относно
Даване разрешение на Управителя на МБАЛ “Св. Ив. Рилски” ЕООД за съкращаване на
15,38% от общата численост на персонала на дружеството. /Вх. № 104/09.02.2012 г./
9. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница
за 2012 година. . /Вх. № 105/09.02.2012 г./
10. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Вземане на Решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “
Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД, гр. Дупница. /Вх. № 106/09.02.2012 г./
11. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Представяне на проектно предложение с наименование „Реконструкция, модернизация и
разширение на ГПСОВ-гр.Дупница и доизграждане на канализационна мрежа”
(„Проекта”), във връзка с получена Покана за представяне на проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 "Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000
екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали"
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на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” („Поканата”). /Вх. №
107/09.02.2012 г./
12. Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане отчета за изпълнението на бюджета на Община Дупница за 2011 год. и
приемане на бюджет на Община Дупница за 2012 год. /Вх. № 108/09.02.2012 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Минаваме към Декларация, която постъпи в администрацията на Общински съвет от гн Владимиров. Имате думата г-н Владимиров да запознаете съветниците.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Преди да прочета Декларацията, която сме подготвили, все пак искам да запозная
Общинския съвет с това и обществеността. Въпроса е във връзка с работата на ТЕЦ Бобов
дол. Много се спекулира, може би и се пишат неща които до сега аз не съм ги коментирал, но
сега ще дам една, ако ми разрешите информация за това което става в ТЕЦ Бобов дол.
ТЕЦ Бобов дол до месец януари 2009 година беше собственост на държавата, от месец
януари 2009 година е собственост на консорциум “Енергия МК”. Процедурата по
приватизация на ТЕЦ Бобов дол започна от 2004 година и приключи 2009 г. Един тежък
процес, който в началото имаше една процедура в която можеше да участват само чужди
фирми, при което ППС се класира и започна процедурата по приватизация на ТЕЦ Бобов дол.
В последствие ППС се отказа и се проведе втора процедура на която втора процедура имаше
възможност да участват и български фирми. Тази процедура приключи с печеливша в
процедурата консорциум “Енергия МК” и от 2009 г. е собственик на ТЕЦ Бобов дол.
По неприятни са нещата които ще кажа в целия този процес на развитие на
прилагащата програма, която е изготвена във връзка с директива 80 на Европейския съюз в
която в прилагащата програма са заложени почти заробващи условия за ТЕЦ Бобов дол.
Първоначално в тази програма е записано, че за работа на ТЕЦ Бобов дол се приема преходен
период до 14-та година, като поетапно се спират 3 блока. Първия блок се спира 31 декември
2007 г., втория блок се спира 31 декември 2011 г., третия блок трябва да бъде изваден от
експлоатация 31 декември 2014 г. С това окончателно по тази прилагаща програма ТЕЦ Бобов
дол 2014 година трябва да приключи работа.
Съгласно техните заложени мероприятия в програмата, чета Ви ги дословно се
предвиждаше изграждане на сероочистващи инсталации за трите блока за 120 000 000 лв.,
рехабилитация и реконструкция за 9 000 000 лв. и рехабилитация на горивна уредба 7 500 000
лв. Това беше първоначалния вариант. В последствие обаче се създаде допълнителна
ситуация при която се казва, дори е записано в прилагащата се програма и тава е мнение на
Министерството на енергетиката и минните ресурси, което е през 2001 г.- 2003 г. в този
период. Ограничените възможности за добив на въглища, цитирам Ви директно програмата
“Ограничените възможности за добив на въглища в района и ограничената продължителност
на експлоатация на централата прави нецелесъобразно полагането на толкова съществени
инвестиции 165 000 000 лв., които Ви казах в началото, към изискванията на директивата”. В
същата програма е записано, че “Потенциала на въгледобива в района към 2008 година ще
намалеят с 460 000 тона гориво, това е 1 380 000 тона и няма достатъчно захранване с горива
на 3 блока в централата. Поради това е планирано и блок 1 на централата да бъде изведено от
експлоатация 2007 г. и да бъде заместен с парогазов модул. 2008 – 2009 г. се прогнозира
потенциала на въглища в района да намалее с 370 000 тона основно гориво и това е 1 100 000
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тона въглища, количество достатъчно за захранването на 1 блок на централата. Поради това
се планира блок 2 да бъде изведен от експлоатация 2011 год. и да бъде заменен с парогазов
модул. Сами може да разберете от това което до сега е до момента в ТЕЦ Бобов дол
постъпват не по-малко от 2 900 000 тона въглища годишно. Това означава, че е направена
една програма, която не отговаря на реалните неща. И добре, че не е изпълнено това
предложение по прилагащата програма да се направят парогазови модули. Ако бяха
направени парогазови модули ТЕЦ Бобов дол да е спрял още преди 2011 год., а знаете какви
са проблемите с газта. Дори мога да Ви кажа доставките на въглища 2007 год. са 3 353 000
тона, 2008 г. 2 957 000 тона, 2009 г. са 2 222 000 т., 2010 г. са едва 2 383 000 т., 2011 т.
2 943 000 тона. Това е нещо което със записаното в програмата и с начина по който ТЕЦ
Бобов дол да бъде закрит предварително съвсем една мрачна прогноза и нищо повече. В
момента ТЕЦ Бобов дол доставя въглища от мини и то мини които са разположени в
Югозападна България – Софийски, Пернишки, Бобовдолски и Пирински въглищни басейни.
Всички въглища са местно производство. Това е поминъка на населението, които е в този
регион – софийски, пернишки, кюстендилски и благоевградски. Същевременно с работата на
ТЕЦ Бобов дол, която е реализирана до момента, ние можем да кажем, че дори
производството на ел. енергия и с два блока след спирането 2007 год. на първия блок е повече
от това което е реализирано като производство при работа на ТЕЦ Бобов дол с три блока.
Това е поради необходимост на енергийната система и цялата енергия, която се произвежда в
ТЕЦ Бобов дол се предоставя на НЕК, като търговец. ТЕЦ Бобов дол няма правото да продава
енергия, тъй като не е регистриран търговец.
В момента ТЕЦ Бобов дол от 31 декември 2011 г. е само с един блок и резултатите
след 1 януари – централата е на загуба. Икономическите показатели до момента са формирани
около 1 800 000 л. загуба. Независимо от всичко при тези условия след 2009 г. новият
собственик предприе мерки за изграждане на сероочистваща инсталация, както по реда беше
обявена процедура в която процедура участваха фирми външни и само мога да Ви кажа като
информация, че цената за изграждане на една сероочистваща инсталация е 78 000 000 евро на
фирмата “Сименс”, австрийската фирма 73 000 000 евро и българската фирма която е със
съучастие с немска фирма 66 000 000 евро. В своя договор новият собственик е записал, че ще
инвестира 35 000 000 евро за изграждане на сероочистваща инсталация за срок от 5 години.
Срока изтича на края на 2013 год. Така че до този момент той спазва условията които са по
договора и се изгражда сероочистваща инсталация на блок 2, която серочистваща инсталация
въпреки неприятните условия за работа, очакваме в началото на месец април да започнат
пусково-наладъчни работи и в последствие до края на април да влезе в действие. Това са
усилията на много хора от централата и фирми които са от Автоенергоремонт Козлодуй,
Автоенергоремонт Гълъбово и строителна фирма, която е от кюстендилска област. Изцяло
работим с проекти от наши проектанти в страната, с наши консултанти които са в страната,
ползваме опита за изграждане на сероочистващи инсталации и това което е написано и не
написано по тези сероочистващи инсталации и се надяваме, че ще приключим поне до края на
април. При успешно пускане на сероочистващата инсталация на блок 2 ще започни и
изграждането на още една, така че централата ще бъде осигурена.
Неприятното е, че в този момент ТЕЦ Бобов дол е във финансово затруднение, поради
работа само на един блок и липсата на студен резерв. Това на кратко с което исках да Ви
информирам преди да Ви чета една декларация, която декларация, ако не Ви бях казал тези
неща може би щеше да бъде един материал и ще бъде голословно. Искам да добавя още едно
нещо. За първи път откакто съм в централата, откакто се коментират тези проблеми,
получавам съдействието на трима депутати от кюстендилска област с които срещите ни
вървят непрекъснато в Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на
околната среда и водите, НЕК. До сега положителен резултат няма, независимо от усилията
които полагаме. Последната среща беше вчера в Министерство на околната среда и водите,
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при което категорично ни беше отказано, че можем да ползваме блок студен резерв или да
активираме блок студен резерв. В тази връзка това което като Декларация, което ще искам да
бъде съответно със съгласие и подпис от страната на общински съветници, дори и
политическите партии в района и тя ще бъде предоставена на народните представители, които
да търсят решение на този въпрос, тъй като последствията не са никак приятни. Това
означава, че с един блок ние ще запълним складовете предполагам до десетина, петнадесет
дни след като се оправи времето, след това ще има спиране на мини, освобождаване на хора в
неплатен отпуск или освобождаване от работа. В това число ще бъдат намалени доставките на
въглища за БДЖ, влаковите композиции ще бъдат по-малко и приходите ще бъдат по-малко.
Да не говоря за всички навързани като Напоителни системи, доставчици на консумативи,
резервни части, материали които са необходими на ТЕЦ Бобов дол. Независимо от всичко
ръководството и собственика в момента търсим вариант за излизане от положението и да
приключим сероочистката и блока да бъде пуснат. Така, че тази Декларация, която ще
приемем и ще бъде предоставена на народните представители, а другата информация им е
предоставена още преди 1 месец.
“До
Г-н Бойко Борисов – Министър Председател на РБ
Г-жа Нона Караджова – Министър на МОСВ
Г-н Трайчо Трайков – Министър на МИЕТ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД
Уважаеми господин Министър Председател,
Уважаеми дами и господа Министри,
ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД от 01.01.2012 г. работи с една блокова мощност. До този
момент дружеството работи на загуба. Загубата е продиктувана от намалено производство на
ел. енергия и липсата на блок в студен резерв. Съгласно договора на новия собственик до
2013 г. трябва да инвестира в направата на сероочистващи инсталации за две блокови
мощности. В момента се изгражда сероочистваща инсталация на блок № 2, на която трябва
да започнат пусково-наладъчни работи в началото на м. април 2012 год. Средствата за
изграждане на сероочистващата инсталация се осигуряват от централата на 100%. Влошените
икономически показатели от началото на годината създават допълнително затруднения за
приключване строително монтажните работи на сероочистващата инсталация.
Намаленото производство на ел. енергия води до ограничаване на доставките на
енергийно гориво, което се доставя от мините в Софийски, Пернишки, Бобовдолски и
Пирински въглищни басейни. При запазване на този режим на работа на централата
съществува реална опасност, някои от мините да спат работа и да останат без работа няколко
хиляди миньори и енергетици. Последствия ще има и за БДЖ, които поради тези причини ще
намалят броя на влаковете с които се извозват въглищата от мините до ТЕЦ “Бобов дол”.
Всичко това ще доведе до негативни последици на заетостта на работната ръка в
района на нормалното функциониране на тези предприятия които в момента са определящи за
приходите на много семейства.
Уважаеми господин Министър Председател,
Уважаеми дами и господа Министри,
Разчитаме на Вас за предприемане необходимите действия и решения да бъде включен
още един блок в експлоатация на ТЕЦ “Бобов дол”. Така ще може да се запази поминъка на
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населението от региона, а с това и ще се подобри надеждността и сигурността на енергийната
система на РБ.”
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Надявам се всички осъзнават важността от икономическа
гледна точка за целия регион на ТЕЦ “Бобов дол”. Така че всеки който е съпричастен с
проблема, Декларацията е тук в оригинал и по време на почивката или след заседанието ще
може да я подпише.
Преминаваме към Дневния ред. Първа точка - Докладна записка от инж. Методи
Христов Чимев – Кмет на Община Дупница,, относно Приемане на програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2012 г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-жо Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Вземам думата, за да предложа на Вашето внимание едно допълнение към раздела за
“Отдаване под наем на общинска собственост”, предлагам като предложение за решение и
допълнение разбира се към това което предлагате. Преди да прочета предложението искам да
кажа, че съм го проверила в Търговския отдел. Имам проведен разговор по отношение на тези
терени, които предлагам, на тези два обекта с г-жа Кючукова и ако е тук може да потвърди
това което всъщност искам да предложа и разбира се Об.С да прецени дали ще ги включи в
тази своя Програма.
Като т. 39 в Програмата за отдаване под наем на общинска собственост, предлагам да
се включи обект 3 в бл. 45, самостоятелен обект № 68789.607.131.5.15 с площ 37.84 кв.м и
обект № 4 по т. 40, самостоятелен обект № 68789.607.131.5.16 с площ 83.07 кв.м находящи
се в същия блок 45, вх. А, ет. 1.
Това е незаета собственост, общинска, нито е отдадена под наем, нито е обявена в
момента. Всъщност е имало решение на стария Об.С за продажба, но има някои тънкости, т.е.
по друг Закон трябва да бъде извършена тази продажба и решението трябва да бъде взето от
ОбС, но до провеждането на тези промени, аз предлагам да бъде включено в Програмата за
отдаване на тази общинска собственост под наем, за да може общината да печели от
отдаването на тези терени, а не да стоят и да рушат.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Други желаещи? Може би г-жа Кючукова, ако е тук да
поясни на съветниците за кои точно обекти става дума, като предложение да бъдат
допълнени в списъка с обектите, които ще бъдат отдавани под наем.
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Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КЮЧУКОВА – Д-р Дирекция “ОС и ТД”:
Това са обекти в бл. 45, които не са въведени все още в експлоатация, по етапно се
въвеждат в експлоатация. Първо жилищната част на блока след това два други търговски
обекта бяха предлагани за продажба, като недовършени такива не се осъществи. Като
търговски обекти следва да бъдат продадени по Закона за приватизацията и след
приватизационния контрол, за това не са включени в тази програма за продажба. Уместно е
предложението да бъдат въведени в експлоатация от наемателите и да се ползват, ако Вие се
съгласите с това.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кючукова. Други желаещи? Ако няма, който е съгласен с така
направеното предложение от г-жа Николова, списъка за обектите, които ще бъдат отдавани
под наем да бъде допълнен с т. 39 обект 3 в бл. 45, вх. А, ет. 1, т. 40 обект № 4, блок 45,
вх. А, ет. 1, който е “за” моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Предложението се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще гласуваме и решението на ОбС. Който е “за” така направеното предложение
от г-н Чимев, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 12 и чл.27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8,
ал.9 от ЗОС, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
1.Общински съвет – Дупница приема Програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2012 г.

***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка втора от Дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне право на безвъзмездно ползване на
Териториална организация на слепите гр. Дупница на общински недвижим имот, а именно:
помещения с обща площ от 46.00 кв.м., представляващи две стаи от 30 кв.м. и прилежащо
помещение от 16 кв.м. на първия етаж от четириетажна масивна сграда, находяща се гр.
Дупница, ул. “Солун” № 4.
Ще дам думата първо на г-н Владимиров да представи становището на
Икономическата комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря.
Икономическата комисия се запозна с докладната и има положително отношение към
предложената докладна за приемане от ОбС.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата комисия също предлага докладната да бъде приета във вида в който е
предоставена.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Комисията по Здравеопазване, социална политика и етнически въпроси, показа своето
положително становище по отношение на докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата г- Чимев да прочетете проекта за решение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Уважаеми колеги имате думата за изказвания.
Ако няма пристъпваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
4. Асен Георгиев Пилев
за
5. Йордан Крумов Йорданов
за
6. Атанас Живков Василев
за
7. Илиянка Димитрова Пилева
за
8. Емил Любомиров Панчев
за
9. Иван Асенов Фулев
за
10. Иво Георгиев Янков
за
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11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Иван Георгиев Бански
21. Владимир Бойчов Владимиров
22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и във връзка с
чл. 61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница, чл. 39,
ал. 4 от ЗОС и чл. 38, т. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
1.Общински съвет Дупница взема решение за предоставяне право на безвъзмездно
ползване на Регионална съюзна организация на слепите Кюстендил на общински недвижим
имот – частна общинска собственост по АОС № 254/14.12.1998 г., а именно: помещения с
обща площ от 46.00 кв.м., представляващи две стаи 30 кв.м. на първия етаж от четириетажна
масивна сграда / в дъното на коридора в пристройката към сградата /, находящи се гр.
Дупница, ул. “Солун” № 4, които ще бъдат ползвани от Териториална организация на слепите
Дупница.
2. Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договор за ползване с
Регионална съюзна организация на слепите Кюстендил за срок от 4 /четири/ години.
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка трета от дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на имот –
публична общинска собственост – помещение с площ от 34.00 кв.м., находящо се в с.
Джерман, имот № 218 до квартал 20.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Владимиров е представи становището на Икономическа комисия, г-н Пилев на
комисията по териториално устройство.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия единодушно подкрепя предложения проект за решение да
стане решене на ОбС.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата предложение е идентично.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Има ли желаещи да се изкажат?
Ако няма, преминаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
4. Асен Георгиев Пилев
за
5. Йордан Крумов Йорданов
за
6. Атанас Живков Василев
за
7. Илиянка Димитрова Пилева
за
8. Емил Любомиров Панчев
за
9. Иван Асенов Фулев
за
10. Иво Георгиев Янков
за
11. Пламен Георгиев Стойнев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Иван Тодоров Ибришимов
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. Иван Георгиев Бански
за
21. Владимир Бойчов Владимиров
за
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22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 13, ал.1 и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
1.Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 34.00 кв.м,
находящо се в с. Джерман, имот № 218 до квартал 20 – публична общинска собственост по
АОС № 419 а/03.04.2000 г., за срок от десет години при следните условия:
1.1. итотът се отдава само по предназначение – за лекарски кабинет;
1.2. начална наемна цена – 68.00 /шестдесет и осем/ лв., върху която се дължи 20%
ДДС;
1.3. депозит за участие – 13.60 /тринадесет лева и шестдесет стотинки/ лв.;
1.4. условията на конкурса да се утвърждават от Кмета на общината по предложение
на комисия, назначена с негова Заповед, съгласно чл. 96, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г. на Общински съвет Дупница/.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия конкурса.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка четвърта от дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Отпускане на финансови средства в размер на 1350.00 лв.
/хиляда триста и петдесет лева/ на Любомир Георгиев Янакиев за покриване на разходите,
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свързани с участието му в 16-то Световно индивидуално първенство по тенис на маса за
ветерани в град Стокхолм, Швеция.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.Г-н Владимиров ще представи становището на Икономическа
комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия разгледа докладната и предложения проект за решение. Във
всички случаи ние никога не сме против идеята за подкрепа на дейности. Но имайки в
предвид бюджета, имайки предвид разходите, които ще направи общината за покриване на
предишни задължения, смятаме да ограничим до минимум, дори някои по-крайни такива
средства да не се отпускат. Евентуално след това можем на този етап да мислим във връзка с
лечение при някои тежки случаи, които трябва наистина помощ от общината. За това
решението на Икономическата комисия е да не се приеме това решение на докладната внесе
от Кмета на общината.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Шопов имате думата за становище на комисията по
образование, култура и спорт.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Г-н Кмет,
Г-н Председател на ОбС.
Нашата комисия е на противоположно становище. Когато се касае въпроса за
представяне града на Световно индивидуално първенство, още повече, че тези пари не са от
бюджета на общината, а се осигуряват от спонсорство, гласува “за” отпускане на тези
средства……………. Така ни се представи, така ни доложи г-н Петров по бюджета. Така че са
осигурени средствата.
/шум в залата/
Не от перото, а от перо, да от друго перо. То си го пише в докладната. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Заповядайте г-н Панчев за изказване.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги и колежки.
Ние от ПП ГЕРБ ще се съобразим предвид на действително недоброто финансово
положение на общината, ще се съобразим с предложението на Икономическата комисия, но
пък от друга страна такава покана за участие на такова състезание не всеки получава и ние за
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това взехме решение представителите на нашата политическа група сумата от 1350 лв. да
бъде покрита от възнагражденията на общ. съветници от ПП ГЕРБ. А на Любчо му
пожелаваме успех на представянето и всичко добро. Благодаря за вниманието.
/аплодисменти/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми колеги.
Съжалявам г-н Панчев за позицията на ПП ГЕРБ. Значи хайде стига малко дупнишки
популизъм да не демонстрираме днес на сесията. Предстои една точка, която се нарича
бюджет на Община Дупница за 2012 година. Предлагам да си говорим там повече по
бюджета. И тази година залагате над 900 000 лв. за парк “Рила”. Защо н кажете тези пари да
отидат за нещо друго. Общината е в състояние да отдели и е правилно предложението на г-н
Чимев да го внесе в Общинския съвет, да подпомогнем тази инициатива особено когато се
касае за спортен човек, за спортна натура.
Аз ще предложа нещо друго. Да гласуваме на Кмета 5 хиляди лева представителни
разходи и той с негов подпис може да ги даде тези пари лично, от неговите представителни
разходи. Аз съм го правил това. Апелирам към Вас да намалите малко популизма. Съжалявам
за решението на Икономическата комисия, Икономическата комисия сигурно има много неща
да каже по бюджета, особено по разходите за 2011 година как са правени. Така че аз ще
подкрепя предложението, което е внесено от г-н Чимев във веда в който той го представя.
1300 лв. е една немалка, но не и голяма сума за една такава спортна проява.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Председател.
Понеже бяхме обвинени в популизъм. Значи не става въпрос за популизъм. Г-н
Председателя на Икономическата комисия Ви го каза. Имаме такова становище по
докладната, идеята е не с парите на данъкоплатците и не с парите на представителните,
идеята е че общинските съветници от групата на Герб искат да дарят свои пари с
които………, от заплатите разбира се. За това искам да говоря. Не става въпрос за никакъв
популизъм. Значи популизъм е да гласуваме на Кмета представителни, които той еди какво си
да прави. За мен е това. Който иска от общ. съветници да се присъедини към нашата
инициатива, нека се присъедини, да не се обвиняваме взаимно. Когато стигнем до бюджета
ще си кажем нещата по бюджета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Искам да се изкажа в подкрепа на нашата политическа група от ГЕРБ, защото тук
става въпрос за една много тънка граница популизъм или не. По същия начин може да се
прецени и становището на общината да отпусне тези средства. Смятам нашето становище за
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правилно и по същия начин призовавам всички колеги от ОбС да се присъединят към нашата
инициатива. Ако става въпрос за това за конкретно тези заплати, всички ние сме работещи
хора ще ги дарим от другите си заплати, тези средства.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева. Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Към колегите от ГЕРБ, нека да не се засягат в крайна сметка копирате това което се
случва на национално ниво, но ако го бяхте направили на Ваше заседание, да не е днес на
сесията сигурно нямаше да звучи точно така популистки пак повтарям, както звучи в
момента. Защо не го направихте тогава на Ваше заседание да поканите г-н Янакиев да му
кажете “следващите два, три месеца ще Ви компенсираме”. Ако го бяхте направили така
сигурно нямаше да бъдете обвинявани за това което Ви говоря днес.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Дангов, имате право и Вие да се включите в тази популистична вълна, така че
заповядайте. С удоволствие г-н Янакиев ще Ви благодари, ако и Вие с лични средства му
помогнете. Има ли други желаещи?
Преминаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
против
2. Матей Николов Попниколов
против
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
против
4. Асен Георгиев Пилев
против
5. Йордан Крумов Йорданов
против
6. Атанас Живков Василев
против
7. Илиянка Димитрова Пилева
против
8. Емил Любомиров Панчев
против
9. Иван Асенов Фулев
против
10. Иво Георгиев Янков
против
11. Пламен Георгиев Стойнев
против
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Иван Тодоров Ибришимов
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. Иван Георгиев Бански
за
21. Владимир Бойчов Владимиров
против
22. Марио Исталиянов Кирилов
против
23. Ивайло Димитров Атанасов
против
24. Кирил Георгиев Попов
против
25. Йонко Йорданов Гергов
въздържал се
26. Силвия Димитрова Овчарченска
въздържала се
27. Вергил Георгиев Кацов
за
28. Лорета Методиева Николова
за
29. Костадин Крумов Костадинов
за
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30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
въздържал се
въздържал се
за

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

13
15
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
1.Общински съвет Дупница не приема докладна записка от инж. Методи Христов
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отпускане на финансови средства в размер на
1350.00 лв. /хиляда триста и петдесет лева/ на Любомир Георгиев Янакиев за покриване на
разходите, свързани с участието му в 16-то Световно индивидуално първенство по тенис на
маса за ветерани в град Стокхолм, Швеция с Вх. № 89/06.02.2012 г.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, аз ще се възползвам от обяснение на вот. Искам да Ви кажа, че инициативата е
на перфектна, намерението е много добро. В крайна сметка г-н Янакиев слави името на
Дупница, но принципа е изключително важен. В Дупница оперират повече от 20 спортни
клуба. Вече гласувахме една докладна в подкрепа на г-н Янакиев, ако си спомняте през
миналата година. Какъв ще бъде позива към всички останали. В крайна сметка за това е
бюджета и за това има предвиден ресурс с бюджета и това което г-н Шопов каза не е така.
Сумата е за сметка на бюджета за спорт, а нашето намерение е да приемем правилник по
който да бъдат остойностявани резултатите на всички, които ще участват в някакви спортни
събития и на база този Правилник да се реализира финансирането. Така че от тази гледна
точка всъщност аз гласувах “против”, защото ще това бъде един сигнал към всички останали
клубове, че едва ли не с едно решение на Об.С могат да бъдат предоставени средства. В
крайна сметка намерението е наистина да има работещ Правилник. Благодаря Ви.
/Г-н Янакиев – Искам да благодаря от сърце за подкрепата, за моя две годишен труд и
обещавам да се представя най-достойно. Още един път Ви благодаря от сърце./
/аплодисменти/
Точка пета от дневния ред е Докладна записка от инж. Методи Христов Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на Програма за управление на Община Дупница за
периода 2011-2015 г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Чета проект за решение.
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/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Владимиров за становището на Икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия единодушно подкрепя проекта за решение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата комисия също разгледа докладната и предлага тя да бъде приета в този вид.
Няма нищо по-естествено предизборната кампания на кмета да бъде и Програма за
управление през следващия четиригодишен период, защо с тази Програма той спечели
изборите и е редно да направи опити най-малкото да я реализира. В този аспект ние му
пожелаваме успех.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Шопов, за становището на Вашата комисия.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Нашата комисия също приема, няма предложения за изменения с изключение на мое
изказване. Аз имам предложения. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Г-жа Кьосева, за становището на комисията по здравеопазване.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА – общ. съветник:
Съжалявам, но комисията по Здравеопазване, социална политика и етнически въпроси
не разгледа тази докладна и нямаме становище за нея, но поименно в разговор с колегите
приемаме.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жа Кьосева. Имате думата за изказване. Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Много подробно разгледах Програмата за управление на общината през 2011-2015
година и считам, че това което е написано в Програмата 2015 год., ако се отчете, че е
изпълнено на 80% ще надминем много страни в Европа и даже извън океана. Но ние трябва да
се стремим всички към максимума за изпълнение на тази програма. В програмата са засегнати
почти всички направления. Особено много ми хареса “Постоянен диалог с представителите
на бизнеса”. Аз вземам отношение като човек, който се занимава с бизнес и искам да кажа
пред колегите, че бизнеса в Дупница в момента е в агония. Тука присъстват колеги и вярвам,
че ще ме подкрепят. Защо? Защото между фирмената задлъжнялост продължава да се
увеличава, разплащанията не стават. Вие си спомняте на предизборната борба, когато беше
тука Министъра на финансите, аз му зададох два, три въпроса, които той отговори, че нещата
се подобряват, че нещата вървят към подобрение, обаче ние водещите които ръководим
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бизнеса в гр. Дупница чувстваме доста трудности в това отношение. Само два примера ще
дам. За “Авторемонт – Дупница” предприятие, което може би сега ме наблюдават и
работниците, от два месеца са в неплатен отпуск, завод който има да получава 700 000 лв. от
Софийска община. За миналата година една фактура не е разплатена и за декември месец от
2010 година още не е платена, а не ма да изплащаме данъци, има да изплащаме заплати, има
да изплащаме задължения на наши доставчици. Какво ли не правихме? Занимавах народния
представител г-н Гущеров два, три пъти по този въпрос, занимавах Областния управител,
лично искахме среща с г-жа Фандъкова. На подробното наше описание тя написа “за
сведение” и го изпрати на Рила автотранспорт. Аз съм подготвил справка г-н Чимев, искам и
на Вас да я предоставим. Не е без значение общинското и кметско ръководство да знае
състоянието на местния бизнес в гр. Дупница. И предлагам, за това и ставам на събирането на
общините, когато се прави там да се постави този въпрос. Трябва нещо да се направи. Ако
трябва законодателството да се промени, да се променя, но по нататък не може да
продължават тези неща по задълженията.
За това обръщам се с молба към Вас, защото това е против работата на дупнишките
фирми. Ние планираме да създаваме, после когато разглеждаме бюджета, допълнително
работни места, а то се налага да съкращаваме, да освобождаваме работници, да напускат
наши специалисти и така по този начин да унищожаваме бизнеса. И аз бях провокиран от
снощното изказване по местните медии, че ще получим писма за плащане на местните данъци
и такси доброволни. “Авторемонт – Дупница” дължи 40 000 лв. местните данъци и такси. С
удоволствие ще Ви ги платя, но кажете от къде да вземем парите? Аз съм директор на завода
и Ви казвам, с удоволствие ще заплатя. Както искате така го разбирайте. Тези пари няма от
къде да ги вземем. Ако тези пари дойдат в общината от 10 фирми такива, представете си
какво става. За това на Сдружението на общините много Ви моля този въпрос да бъде
поставен и тези между фирмени задължения да се намери начин да се изчистят.
И втори пример, който искам да кажа. Подигравката, която направи Рила газ и Си Си
след Вашата среща. Вие се договорихте за организиране на среща с нас в София и те обещаха
такава среща. Ние на два, три пъти ги вече молим да проведем тази среща и да изясним
поставените въпроси които ги връчихме на Вас. Казаха ни, че след двадесети италианските
представители ще бъдат тук и ще проведат тази среща. На ново събиране на дупнишките
фирми сме подготвили писмо до Вас, с което искаме да Ви уведомим, че ние вече повече от 1
март не можем да чакаме и за това Ви връчваме едно протестно писмо на фирмите. Не Ви
обвиняваме. Изказваме нашата благодарност за проведената среща. Ние искаме да кажем
“стоп” на италианската подигравка с интересите на гр. Дупница. Разрешете да Ви връча и
двете писма и Ви молим да продължите Вашата помощ в интереса на дупнишките фирми.
Благодаря Ви за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Други желаещи за изказвания има ли? Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател за процедура. Забележката ми е към Вас. Като водите
заседание нека се коментира това което е по темата. Уважавам дупнишкият бизнес, уважавам
г-н Шопов, знам какво е затруднението на “Авторемонт” сигурно ако част от съветниците
станат и започне всеки да говори за частната си фирма може да разкаже много по страшни
факти. Но към Вас ми е забележката прекъсвайте такива изказвания. Нека да си ценим и да си
уважаваме времето като съветници. Събрали сме се да гласуваме по дневния ред теми, които
касаят цялата общност, не касаят една или друга фирма.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря за препоръката г-н Дангов. Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Г-н Дангов, в програмата за управление има работа с местния бизнес. Аз нещо по
странично да казах от това, което изложих тука? Смятам, че не съм казал.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов.
/ Г-н Иван Шопов- общ. съветник: Аз Ви предлага поне на два пъти да правим срещи с
бизнеса месечно, на два месеца по една среща./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други желаещи за изказвания? Ако няма, който е “за” така направеното
предложение моля да гласува.
/Г-н Станислав Павлов – общ. съветник: Имаше желаещи./
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
За изказване? Извинявайте. Заповядайте.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ– общ. съветник:
Дами и господа общински съветници.
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Програмата, която ни представи г-н кмета е същата която изтегли и миналия път. Аз не
виждам голяма разлика. За нас като политическа сила това е крайно популатистична и
напълно нереално изпълнима програма. В нея няма нито срокове, нито цифри, кипи от
фрапиращи грешки и неясноти. За това нашата политическа сила няма да подкрепи тази
програма, но ще подкрепим добрите идеи които има в нея. Ако тръгнете да ги реализирате
естествено. За интегрирания воден цикъл, за подобряване условията на градска среда, за
вътрешния ремонт на сградите, за развитието на туристическите атракции и на всички други
неща. Не може да подкрепим съществуването на елитна езикова гимназия в Община Дупница.
Не може общинските училища да ги елитизираме едно спрямо друго, ние трябва да създадем
навсякъде еднакво ниво на образование на нашите деца, а не да правим едни елитни спрямо
други. Да идеята за медицински колеж е добра, също бихме я подкрепили, ако се реализира.
Това е.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Башленски. Други желаещи?
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само аз да вметна нещо. Първо искам да попитам г-н Башленски къде я е виждал тази
програма за да каже, че е входирана и оттеглена? Не сте внимавали достатъчно. Касаеше
читалищата. А сега до колко е популистична, аз предлагам след четири години да приказваме.
Предлагам я мисля, че е редно. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Който е “ЗА” така направеното предложение за приемане на решение, моля да гласува:
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
8
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 12 ЗМСМА, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, във връзка с
чл. 44, ал. 5 ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1.Приема програма за управление на Община Дупница за периода 2011-2015 г.,
съгласно Приложение № 1.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка 6 от дневния ред е докладна записка № 95/ 07.02.2012 г. от г-н Чимев,
относно Актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2011г.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Г-н Владимиров за становището на Икономическа комисия.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия на свое заседание подкрепя единодушно проекта за
решение да бъде приет като решение на ОбС.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-н Пилев за становището на комисията по Териториално устройство.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
По принцип и нашата комисия предлага да се гласува докладната, като имаме едно
предложение. Главният инженер на общината в рамките на 3 до 5 минути да даде обяснение
по обектите, защото прави впечатление, че има доста точни цифри, което предполага , че това
са стари плащания, има и укрупнени което за да се направи един раздел между това което
имаме като наследство и това което ще правим ние. Налага се явно да узаконяваме и сега да
даваме ход на някои неща които не са правени по наше време, но това е изискването на закона
и затова отново повтарям, че предлагаме докладната да бъде приета във вида в който е
предоставена.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Желаещи за изказване? Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
В подкрепа на това което каза арх. Пилев, виждам че главния инженер е тук, Стефан
Димитров. Моето питане е какво означава това времеизмервателна техника, Alge timihg и
преносим компютър Toshiba на стойност 14 000 лв ? Каква е тази моторна косачка на
стойност 9 600 лв? Какво е правено в Яхиново сондажи, кладенец за 3 600 лв? Да не цитирам
целия списък, тук меко казано има неща които будят много въпроси, за това нека бъде така
добър инж. Димитров да каже, правено, неправено, в какъв порядък и какво се предвижда.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Тук ли е г-н Димитров?
Заповядайте. Три конкретни въпроса имаше.
Г–Н СТЕФАН ДИМИТРОВ - Гл. инженер:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмете.
Дами и господа общински съветници.
Ще започна с отговор на трите конкретни въпроса които зададе г-н Дангов. За
времеизмерителната система
и компютъра Toshiba закупен от община Дупница и
предоставен на ОСК “Марек”. Сондажите, които са извършвани не е само в Яхиново, а в село
Джерман, извършвани са сондажи за откриване на подпочвени води. Извършени са
дейностите. Третият въпрос, моторна косачка закупена за поддържане на зелените площи в
парк Рила и градската градина.
/Г-н Първан Дангов- общ. съветник: 9600 лв./
Еми такава е цената била.
Измервателната апаратура която е закупена това са хронометри, електронни компютри
и така нататък. Не е това което беше... Косачката е със седалка със.... затова е такава скъпа.
Това мога да отговоря. Поименният списък, който е приет в началото на годината по едни или
други причини извършвани са други видове дейности, не всичко което е било прието. Сега
това което предлагаме са дейностите които са извършени като капиталови разходи, за това
предложението ми е да бъде актуализиран, иначе не може да бъде представен в
Министерството на финансите.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Извинявайте г-н Димитров, аз имам един въпрос към Вас. Запознат ли сте
придобиванията са базирани на база няколко оферти, на база някакво проучване или
обикновено се е пристъпвало към сделка след една оферта? Имало ли е повече от една оферта
тогава , когато са се случили тези неща за времеизмервателна техника и за придобиването на
косачка?
Г–Н СТЕФАН ДИМИТРОВ - Гл. инженер:
Ако цената която е предвидена за закупуване не противоречи на Закона за обществени
поръчки и Наредбата за приложението на Закона за обществени поръчки е извършвано с
пряко договаряне и с директно закупуване. Ако е било необходимо е проведена процедура с
три, с поръчки и избор на най- добрата оферта, която ще предложат три от поканените фирми.
По принцип Закона за обществени поръчки е спазван при извършването на такива дейности.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Други желаещи има ли за изказване? Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Много ясно пролича, че ние ще приемем обекта, докладна която актуализира по скоро
обекта отколкото да дава сигнал , че ние ще вършим нещо за съжаление го казвам това. В тази
връзка много бих желал да се получи точна информация, не толкова пред ОбС, колкото пред
общинското ръководство. Всичко това което е фактурирано и което сега предстои да се плаща
дали е извършени и с какво качество? Изключително важен проблем, за да не се получи така,
че ще плащаме неща които не са извършени или са извършени лошо качество.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Аз мога да кажа , че в това което сме го чели като списък, това което предстои като
актуализация, да наистина има много неща, които могат да ни озадачават, да са фрапиращи,
но аз бих казал сега на общинската администрация която в момента управлява общината,
независимо дали ще бъде 9000 лв. или 3000 лв. косачката във всички случаи варианта за
избор на фирми минимум три не освобождава от задължение. Да има граници които
обществени поръчки по ЗОБ могат да се провеждат до 50 000, над 50 000, но това не означава,
че закупуването на някакъв детайл, на някаква машина, на някакво съоръжение не може да се
проведе един конкурс по документи. Това ми е и първото предложение към г-н Кмета и за
предстоящите разходи, които се правят в тази насока. Това не е толкова трудно и е полезно
след туй следващата година при отчет такъв да не се гледаме по някакъв друг начин. Мисълта
ми е и за нещо друго дали това което сме го записали там, това което ще го приемем като
решение. Ние вече имаме становище комисията, това е вече мое мнение. Наистина дали е
необходимо, дали ще има необходимия приход и реализация в бъдещата работа на общинска
администрация. Така че много лесно може да се приеме, след туй някои неща може да се
актуализират наново, става въпрос да не допуснем грешки, които са допуснати преди.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
За да бъда етичен към всички колеги от нашата комисия искам да поставя и въпроса
който направи силно впечатление. На два реда, тоест два пъти съществува плащане за ЦДГ
№1 и закупуване на сграда за ЦДГ №1. Много бихме желали да чуем обяснение по този
въпрос.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Димитров.
Г–Н СТЕФАН ДИМИТРОВ - Гл. инженер:
Веднага отговарям на втория въпрос за закупуването на сграда, това е сградата която
се намира в двора на бившия завод Хо Ши Мин, която е филиал на ЦДГ №1, която се строи в
момента. Тя не е завършена, общинското ръководство беше да не го казвам принудено, но все
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пак децата нямаше къде да бъдат настанени на друго място и за това общинското ръководство
взе решение да закупи сградата в която имаше групи деца, които и в момента са там и
сградата беше филиал на ЦДГ №1. Сега не виждам къде е записано два пъти придобиване.
ЦДГ №1 в момента не се строи, договора ни е прекратен с изпълнителя “Галчев
инженеринг”. Това което е записано там са дължими суми за извършваните до момента
видове работа и предвидени през 2011 довършване евентуално на ЦДГ №1 на посочената
стойност, не е реализирано. В момента не се работи на детската градина, замразен е обекта.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря, г-н Димитров. Г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете.
Уважаеми колеги.
Аз искам да попитам ако може, защото въпроса ми е към тебе лично г-н инженер.
Прави впечатление няма да ги цитирам поотделно ремонт на общинските пътища те са
посочени може да ги видите в приложението на първата и на втората страница. Аз като в този
бранш не съм забелязал такова строителство и тука цифрите са така манипулирани според
мен 7000, 20 000, 40 000, 10 000. Такова строителство ако някой знае с такива цифри да се
приключва. Та искам така да съм по принцип на първата и втората страница, те са посочени в
това, въпроса е ако може да даде някакъв отговор г-н Димитров. Благодаря.
Г–Н СТЕФАН ДИМИТРОВ - Гл. инженер:
Относно ремонтите които бяха предвидени на четвъртокласната пътна мрежа
общинска собственост, това което е записано като суми първоначални е от първоначалните
огледи които извършват нашите специалисти преди да се възложи ремонта на съответните
пътища, затова и сумите така са закръглени. При Вас не знам дали има този списък който е
при мен, но на въпроса ремонт на общински път Долна Диканя- Дупница – Пиперево
предвидени 7 000, не е работено долу на втората графичка пише 0, значи не е изпълнявано.
Предвидено е като обект за ремонт, но дейностите не са изпълнявани , то не е само на този
път общински. През 2011 г. договора, който имахме не беше изпълнен докрай, извършиха се
малка част от ремонтите предвидени по четвъртокласната пътна мрежа на община Дупница и
по договор това което беше предвидено за ремонт на улиците в град Дупница беше
извършено и приключено.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря, г-н Димитров. Други желаещи?
Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете.
Аз станах за да дам малко яснота, защото останах с убеждението, че във въпроса с
детска градина №1 не се изясни докрай. Да има едно закупуване, има и строеж, но това не е
една и съща сграда. Общината беше поставена в една ситуация такава. В процеса на строеж
на детска градина №1 общината беше наела за нуждите на децата помещение в двора на Хо
Ши Мин ако не се лъжа. В един момент в ОбС влезе докладна с която ни уведомиха..........
Нека да свърша г-н Дангов, след това ще имате възможност. Получихме писмо, че
собственика на сградата ще я продава, тоест трябваше или да участваме в закупуване на
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сградата или да местим децата от там. Тогава ОбС, не общинското ръководство взе решение
да участваме за закупуването. До къде е стигнала процедурата ще ни запознаете Вие.
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Чимев.
Г-н Председател.
Колеги.
Сигурно ако се впуснем в подробности няма да ни стигне времето днес да обясняваме,
какво е било, какво не е било. Г-н Чимев станали сте пъдар на обран бостан. Само това мога
да Ви кажа. Ако не вземете мерки да развъртите метлата, но с конкретни факти, ще Ви става
все по трудно. Очевидно предишното ръководство е правило каквото си иска, разбира се с
благородната санкция на ОбС за всичко което поиска, за всяка една глупост която внесе. Аз
не искам обаче да продължаваме ние от тук нататък. Има конкретен въпрос към Вас г-н
Чимев е. Колко от тия пари в тази докладна е усвоили фирма “Крайс” от Дупница и колко
фирма “Специалремонт”?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Предполагам се досещате г-н Дангов , че в момента не мога да дам такъв отговор, но
си записвам и обещавам да Ви върна.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги тъй като очевидно има доста дискусионни пера от тези разходи,
предлагам на следващо заседание на ОбС да има една специална докладна, която всъщност
Икономическата комисия и комисията по Териториално устройство да одитира всеки един от
направените разходи и да докладва пред общ. съветници и пред обществеността
целесъобразността на направения разход. Ние днес приемаме факта , че е направен не
целесъобразността. Заради което всъщност ще помоля г-н Владимиров и г-н Пилев на едно
извънредно заседание, ако трябва и на Председателски съвет да уточним механизма и в
нарочна докладна да запознаем обществеността и съветниците за това вече каква е целта
била, до колко регламентирано или не са използвани. Там да можем да разискваме
целесъобразност вече. Предлагам вече да пристъпим към гласуване, защото пак повтарям ние
в момента гласуване факта, а не целта.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Иван Георгиев Бански
21. Владимир Бойчов Владимиров
22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
против

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

31
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 12, ал. 3 и ал. 4 ЗДБРБ за 2011 г., чл. 21, ал.1, т.6
ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1.Общински съвет Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи за 2011 г., приет с Решение № 28 от 17.02.2011 г. на Общински съвет –
Дупница, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 на стойност 4 865 300 лв.

***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следваща точка от дневния ред 7. Моля Ви за тишина, все пак продължава
заседанието.
Седма точка е докладна записка № 102/ 08.02.2012 г. от Методи Чимев Кмет на
Община Дупница, относно Даване съгласие за разработване и кандидатстване с проектно
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предложение на община Дупница по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/1.2-02/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и
други групи в неравностойно положение”.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще помоля първо Г-н Владимиров, после г-н Пилев и после г-жа Кьосева,
извинявайте г-н Шопов да представят становището, становищата на комисиите които
представляват. Д-р Кьосева, сбърках.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Докладната записка е разгледана в Икономическа комисия. Подкрепяме проекта за
решение, който да бъде предложен за решение на ОбС.
Благодаря Ви.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Това е едно естествено продължение на докладната , която гласувахме преди две
сесии. Нашето предложение е час по скоро да я гласуваме, за да дадем ход и възможност на
общинското ръководство да проведе процедурите и на първи март успешно да предаде
проекта в министерството, така че да бъде гласувано, защото една … 4 900 000 лв. не се
получават всеки ден и би било грешка голяма ако не успеем да ги усвоим.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА- общ. съветник:
Комисията по здравеопазване дава своето съгласие за входиране на този проект
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата за изказване колеги.
Ако няма пристъпваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
4. Асен Георгиев Пилев
за
5. Йордан Крумов Йорданов
за
6. Атанас Живков Василев
за
7. Илиянка Димитрова Пилева
за
8. Емил Любомиров Панчев
за
9. Иван Асенов Фулев
за
10. Иво Георгиев Янков
за
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11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Иван Георгиев Бански
21. Владимир Бойчов Владимиров
22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7 и чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 и във връзка с
чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка със ЗНП и ЗСП, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
1.Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.202/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да осигури
безвъзмездно имотите – публична общинска собственост, съгласно Приложение № 1 за
постигане целите на проекта и декларира, че предназначението на обектите за интервенция
и няма да бъде променяно най-малко в продължение на 5 години след приключване на
проекта.
3. Общински съвет Дупница поема ангажимент за реализиране на мерки за
осигуряване на достъп до образование и здравеопазване, осигуряване на заетост и социално
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приобщаване на представителите на целевата група, включени в изпълнението на проекта
на Община Дупница.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящото решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното
предложение и реализиране дейностите по проекта, в това число при спечелването му да
учреди/издаде адекватно обезпечение на авансовото плащане чрез запис на заповед.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точка 8 от дневния ред докладна записка от мен, относно Даване разрешение на
Управителя на МБАЛ “Св. Ив. Рилски” ЕООД за съкращаване на 15,38% от общата
численост на персонала на дружеството.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Ще помоля със становище Икономическата и комисията по здравеопазване.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Икономическата комисия при разглеждане на докладната покани управителя на
МБАЛ- д-р Таушански, при което получихме информацията, че съкращението на тази
численост на тези бройки няма да доведе до промяна на обслужването в общинска болница.
Затова комисията единодушно подкрепя предложението за решение за съкращения. Те са
незаети в момента, така че няма никакъв проблем.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-жо Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА- общ. съветник:
Преди предложението за проекта за решение, в уводната част е написано , че
съобразно след проведено заседание на зам. министър председателя и министър на
финансите на Република България състояло се през месец декември миналата година е взето
решение от медицинския съвет към МБАЛ ”Свети Иван Рилски” решение за извършване на
съкращения като част от антикризисните мерки. Тук чувам от г-н Владимиров, че зад тези
60 бройки не стоят реално работещи хора, а са някакви фиктивни запазени бройки, които
така или иначе досега не са формирали фонд “Работна заплата”. Така ли г-н Владимиров да
го разбирам.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Точно така е.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА- общ. съветник:
Тогава каква е тази антикризисна мярка, след като се съкращават кухи бройки, които
г-н Таушански си е държал като бройка, която му е била гласувана от предишен ОбС преди
години. Може би в първия му мандат като управител на общинска болница и сега ние
съкращаваме реално, т.е. нереално съществуващи бройки или само на книга ги има, а те не
водят след себе си финансово стабилизиране, защото зад тях не стоят пари които да
формират фонд “Работна заплата”.

30

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте..
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА- общ. съветник:
Аз не мога да го поздравя д-р Таушански, защото миналата година когато той
правеше отчета и имахме едно събиране заедно с Председателя с г-н Попниколов като
Председател на нашата, директор на нашата районна каса. Когато му зададох лично
въпроса: “Г-н Таушански Вие можете ли да предложите в една антикрисна програма на
дружеството на общинска болница да съкратите бройка от числеността на състава, който е
наличен в болницата, в общинска болница?” При което отговора беше: “ Не”, немога,
защото това ми е критичния минимум с който аз мога да сключвам пътеки със здравна
каза”. Така че не мога да го поздравя сега, защото аз съм искала това от него да го направи
миналата година.
/ Д-р Диана Кьосева- общ. съветник: Мога ли да отговоря?/
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА- общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете.
Конкретно, по зададения въпрос защо се съкращават незаети щатни бройки. Това
става така, защото юридически издържано, за да бъде съкращението по закон в нашето
дружество трябва първо да бъдат съкратени тези бройки и след това може да се прибегне до
други, ако се налагат такива съкращения.Съжалявам, че г-н Таушански не присъства на
сесията, за да даде… но той присъства на заседанията и на Икономическата и на
заседанията на комисията по Здравеопазване и това беше разяснено на нейните членове и по
този начин ние излизаме със своите становища.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева. Аз присъствах на комисията по Здравеопазване , където д-р
Таушански ни увери, че това е първа и необходима стъпка към следващата, която ще бъде
направена с цел избягване член от кодекса на труда за масови уволнения. Така че предстои
така да се каже и следваща стъпка при която ще бъдат съкратени и още служители, но не е
пак повтарям уточни тогава, уточнявам го и аз служители които не са свързани с прякото
медицинско обслужване.
Има ли други желаещи? Заповядайте.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА- общ. съветник:
Извинявам се на всички. В продължение на това което Вие казахте, целта на и така
залегнала цел в програмата на политическа партия ГЕРБ и общинското ръководство е
запазване на общинска болница. Тоест всичко това което ще се прави е с цел да се
предотвратят прекомерни разходи, но в никакъв случай не значи някакъв сериозен проблем
с тази болница. Благодаря за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева.
Който е “ЗА” така направеният проект за решение моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, т. 2 от Договор № V-21/
13.05.2011 г. за възлагане управлението на МБАЛ “ Св.Ив. Рилски” ЕООД гр. Дупница,
Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Общински съвет Дупница дава разрешение на Управителя за намаляване общата
численост на персонала на МБАЛ “ Св.Ив. Рилски” ЕООД гр. Дупница от 390 щатни бройки
на 330 щатни бройки считано от 01.02.2012 г.
2. Задължава Управителя на МБАЛ “ Св.Ив. Рилски” ЕООД гр. Дупница да
предприеме необходимите процедури за утвърждаване на ново длъжностно щатно
разписание считано от 01.02.2012 г. с обща численост на персонала от 330 щатни бройки.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка от дневния ред е докладна записка № 105/ 09.02.2012 г. от инж.
Методи Чимев, относно Приемане на годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2012 година.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Шопов за становище на Вашата комисия.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
Нашата комисия на два пъти разглежда този въпрос. Вие знаете, че тя беше внесена на
предишната сесия и изтеглена от г-н Чимев. Ние на второто заседание подробно разгледахме
отново тази докладна, заедно с плановете на отделните читалища и трябва да Ви уверя, че те
имат много подробни планове направени, изготвени и им пожелавам на читалищните дейци
да я изпълнят тази програма и да ги поздравим за доброкачествено изпълнение. Така че не
възразяваме с решението което се предлага в докладната записка. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Г-н Шопов. Има ли желаещи за изказване? Ако не който е съгласен с така
предложения проект моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:

32

“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал.1 и ал.2 от Закон за народните читалища и чл. 21,
ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
1.Общински съвет - Дупница приема Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Дупница за 2012г.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Продължаваме с 10 точка докладна записка № 106/ 09.02.2012 г. от г-н Методи
Чимев- Кмет на Община Дупница, относно Вземане на Решение за провеждане на конкурс
за възлагане на управлението на “ Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД, гр.
Дупница.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля за становища г-н Владимиров и г-н Пилев.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия разгледа докладната и критериите за оценка които са
необходими при провеждането на конкурса. Няма възражения и предлага да бъде приет в този
вид решението чак до попълване на комисията.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Нашата комисия също подкрепя докладната.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Колеги имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ– общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете.
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С оглед прозрачността на провеждането на конкурса предлагам комисията да бъде
увеличена от пет на седем членове. Като петима да бъдат общински съветници избрани
днес тук от нас. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Кацов. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Предвид на новосъздалата се обстановка в нашият ОбС и предвид решението на
председателския съвет, аз предлагам комисията да се състои от 9 члена, като двама бъдат
от ГЕРБ, по един представител от всички останали групи и трима от общината.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Има ли други предложения.
Постъпиха две предложения. Едното комисията да бъде съставена от 7 члена от
които двама представители на общинската администрация. Така ли правилно ли ви
разбрах? Другото предложение от 9 члена от които трима представители на общинската
администрация.
Ще гласуваме. Който е “ЗА” така направеното предложение от г-н Кацов за 7 члена на
комисията да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

13
17
няма

Не се приема предложението на г-н Кацов.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
За предложението на г-н Пилев, комисията да се състои от 9 члена, от които 6
общински съветници и 3 представители на общинската администрация.
Който е “ЗА” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
13
няма

Предложението на г-н Пилев се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Текста става: 3. Общински съвет - Дупница избира комисия, която да организира
и проведе конкурса, като определя броя на членовете й да е 9 /девет/ човека, като
шестима от тях са общински съветници и трима от общинска администрация.

34

Предложението на г-н Пилев беше, двама от ГЕРБ, един от БСП, един от ОДС, един
от ЛИДЕР и един от ПРОМЯНА.
Имате ли други предложения?
Г-н Панчев имате думата да номинирате представители от ГЕРБ.
Г-Н ЕМИЛ ПАНЧЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
От името на общинските съветници на политическа партия ГЕРБ, предлагам за
Председател на комисията да бъде номиниран г-н Пламен Георгиев Стойнев и за член
Йордан Крумов Йорданов. Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Панчев. Г-н Башленски.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ– общ. съветник:
Ние няма да номинираме кандидати.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Кацов.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ– общ. съветник:
От групата на ОДС- Костадин Костадинов.
Г-Н СТОЯН ШУШКОВ– общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмете.
От групата на Коалиция за промяна- Методи Стойнев.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – общ. съветник:
От групата на политическа партия ЛИДЕР- Ивайло Атанасов.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колегите от БСП отказаха да номинират, така че имате думата да номинирате още
един общ. съветник за член на комисията. Моля Ви от микрофона.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ- общ.съветник:
Аз предлагам тъй като групата на БСП се отказва от номинация, г-жа Овчарченска
от независимите общ. съветници.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добре. Други предложения има ли? Заповядайте г-жо Овчарченска.
Г-ЖА СИЛВИЯ ОВЧАРЧЕНСКА- общ. съветник:
Давам си отвод аз.

35

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ- общ. съветник:
Аз предлагам Йонко Гергов- като юрист, който ще бъде в помощ.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Стойнев. Други предложения?
Състава чета на общ. съветници, които бяха номинирани.
Пламен Стойнев – Председател, Йордан Йорданов, Йонко Гергов, Костадин
Костадинов, Ивайло Атанасов, Методи Стойнев.
Г-н Чимев имате ли предложение за трети представител на общинската
администрация.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
От така предложените Иван Бучов и Павел Петров предлагам да бъде включена г-жа
Олга Китанова- зам. Кмет по Стопански дейности.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Ще гласуваме първо състава на комисията. Повтарям още
веднъж: Председател :Пламен Стойнев ;
Членове:Йордан Йорданов;
Йонко Гергов;
Костадин Костадинов;
Ивайло Атанасов;
Методи Стойнев;
Представители на общинската администрация в комисията:
Олга Китанова- зам. Кмет по стопански дейности.
Иван Бучов- Директор дирекция
Павел Петров- гл. спец. Бюджет.
Който е “ЗА” така направените предложения моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
8
няма

Предложението се приема.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега гласуваме целият проект за решение.
Който е “ЗА” така направеното предложение моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “

22
8
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“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от
капитала на търговските дружества, чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
1.Общински съвет - Дупница взема решение за провеждане на конкурс за възлагане
на управлението на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница
2. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
2.1. Изисквания към кандидатите за Управител на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница” ЕООД, гр. Дупница
- да имат висше техническо образование, с минимална образователноквалификационна степен на висшето образование- “Магистър”
2.2. Необходими документи :
- Заявление за участие в конкурса;
- Диплома за завършено висше техническо образование;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско свидетелство;
2.3. Конкурсът да се проведе на три етапа:
2.3.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
2.3.2. Оценка на представените програми за развитие на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница за тригодишен период на управление;
2.3.3. Интервю с кандидатите.
2.4. Заявлението за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подава в
запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Дупница , в едномесечен срок от
публикуване на обявлението.
2.5. В седмодневен срок от изтичане на срока за подаване на документи комисията за
организиране и провеждане на конкурса взема решение за допуснатите и недопуснати до
конкурс кандидати, което обявява публично;
2.6. В четиринадесет дневен срок от обявяване на резултатите, допуснатите до
конкурс кандидати следва да внесат изготвените от тях програми за развитието на
търговското дружество за тригодишен период на управление в отделен непрозрачен
запечатан плик , при което ще бъдат уведомени за датата на провеждане на интервюто.
2.7. Комисията оценява всяка от представените програми, като присъжда точки от 1
до 10.
2.8. Комисията оценява всеки от явилите се на интервюто кандидати, като присъжда
точки от 1 до 10.
2.9. След приключване на всички етапи от конкурса , в тридневен срок, комисията
извършва класиране на кандидатите, по низходящ ред на техния общ бал, формиран от
двата етапа на конкурса- оценка на представените програми за развитие и интервю.
Комисията предлага на Кмета на Община Дупница да внесе докладна записка за избиране
на кандидата класиран на първо място в конкурса, за управител на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД, гр. Дупница
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2.10. В седмодневен срок от получаване на предложението на комисията Кмета на
Община Дупница следва да внесе докладна записка за избиране на класирания на първо
място кандидат за управител на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД, гр.
Дупница.
2.11.Информация относно състоянието на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница” ЕООД, гр. Дупница се получава от Секретаря на Община Дупница.
3. Общински съвет – Дупница избира комисия, която да организира и проведе
конкурса, като определя броя на членовете й да е 9 /девет/ човека, като шестима от тях са
общински съветници и трима от общинска администрация.
4. Определя състава на комисията:
Председател- Пламен Стойнев;
Членове:
1. Йордан Йорданов - общински съветник;
2. Йонко Гергов - общински съветник;
3. Костадин Костадинов- общински съветник;
4. Ивайло Атанасов- общински съветник;
5. Методи Стойнев- общински съветник;
6. Олга Китанова- зам. Кмет по Стопански дейности
7. Иван Бучов – Директор на дирекция “ПНИО”в Община Дупница;
8. Павел Петров – Гл. специалист” Бюджет, МД и ТРЗ” в Община Дупница
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Вие вот ли ще обяснявате г-н Анин.
Г-Н АСЕН БАШЛЕНСКИ - общ. съветник:
Г-н Константинов към Вас се обръщам, за втори път не си спазваме това за което се
разбираме на Председателски съвет. За квотата която трябва да участват , колко човека в
комисиите и така нататък. За втори път го правите и за това гласувахме “против”.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Междувременно се появи г-н Башленски нова група, която решението на
Председателския съвет беше от всички групи по един присъстващ. Няма как да бъдат
елиминирани след като решението е от всички групи да има по един.
Съжалявам ако съм Ви разочаровал, но такова е решението и ние го изпълняваме.
Каквото е решението на Председателски съвет. А още повече това което искам да кажа
всъщност е че комисията колко е в по широк състав толкова по широка прозрачност има,
така че не виждам от какво сте недоволни в случая. Заповядайте.
Г-Н ВЕРГИЛ КАЦОВ– общ. съветник:
В крайна сметка решението на комисията не е окончателно, ОбС ще е този който ще
има последната дума.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Можете само по обяснение на вота
да вземете дума. Заповядайте.
Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНИН – общ. съветник:
Г-н Председател.
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Г-н Кмет.
Уважаеми колеги съветници.
По 2.1. Да има висше техническо образование имам друго отношение към темата.
Нека е по широко представянето да могат да кандидатстват и други хора. Значи би трябвало
да се застъпи управленски опит, мениджър от тоя род. Като стаж като ръководител и така, а
не висше техническо образование само. Един икономист мисля, че би могъл да се справи
също много добре. Още повече, че това е фирма която има технически отдел с доста
специалисти, гл. инженер, които техническата работа могат да я свършат.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Анин.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета точка. Докладна внесена от инж. Чимев – кмет на община Дупница с
№ 107/ 09.02.2012 г. Представяне на проектно предложение с наименование
„Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ-гр.Дупница и доизграждане на
канализационна мрежа” („Проекта”), във връзка с получена Покана за представяне на
проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по
приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в
градски агломерационни ареали" на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
(„Поканата”)
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Владимиров и г-н Пилев ще представят последователно становищата на
Икономическата и териториално устройство комисии.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Становището на комисията е положително и да се надяваме, че това ще се реализира.
Дано има повече такива проекти, които ще са в плюс за общината.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Чест прави на общинското ръководство, че е успяло за толко кратък срок да приведе
проекта в готовност за разглеждане, защото знаеме в какво състояние беше той допреди
време. Нашата комисия предлага час по-скоро да бъде гласувано това решение. Да се даде
ход на нещата, защото сроковете вероятно са още по-съкратени. Общинският съветник г-н
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Георгиев от нашата комисия имаше не толкова въпрос, колкото по т.4 ,опасения, което при
негово желание би могъл да ги сподели, защото това са средства, които придружават всеки
един от проектите и изрази определени виждания, които може би ще ги сподели с Вас.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев. Само да уточня, че това е съвсем нов проект. Няма нищо общо
с преди, така, че надявам се да мине безпроблемно.
Има ли желаещи за изказвания?
Ако няма, преминаваме към режим на гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Иван Георгиев Бански
21. Владимир Бойчов Владимиров
22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

32
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 6, 8 и 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА , Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 22
1. Дава съгласие Община Дупница да кандидатства с проектно предложение с наименование
“Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ-гр.Дупница и доизграждане на
канализационна мрежа”, за финансиране по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в
населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
2. Възлага на кмета на Община Дупница да осъществи всички необходими действия по
подготовката и реализацията на проекта, както и за провеждане на всички необходими
процедури по НВМОП и/или ЗОП, във връзка с реализацията на проекта.
3. Община Дупница, в качеството си на бенефициент по Проекта, да осигури необходимите
средства за съфинансиране в течение на периода на изпълнение на проекта, в размер съгласно
изготвения финансов анализ към проектното предложение и в съответствие с Насоките за
кандидатстване по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, но

не по-малко от 3% от общите допустими разходи по проекта.
4. Община Дупница ще осигури в бюджета си финансови ресурси за покриване на първоначалните
допустими разходи по Проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС;
5. При одобряване на Проекта, авансовото плащане от ОПОС, да бъде използвано за покриване на
първоначалните допустими разходи в процеса на реализация на Проекта. При констатиран
недостиг от средства за покриване на първоначалните допустими разходи, следва Кмета на
Община Дупница да предложи извършване на своевременна корекция в бюджета на Община
Дупница, с цел предвиждане на необходимите средства.
6. Декларира своето принципно съгласие за поемане на общински дълг, при установен недостиг по
бюджета на Община Дупница, за осигуряване на дължимите средства за собствен принос,
финансиране на недопустимите разходи или на първоначалните допустими разходи по Проекта,
като за поемането на общински дълг Кмета на Община Дупница следва да внесе в Общински
съвет-Дупница докладна записка, при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг.
7. Упълномощава кмета на Община Дупница да подписва всички необходими документи, които
следва да бъдат представени с проектното предложение, съгласно изискванията на Поканата и
други разпоредби на Управляващия орган.
8. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише проектното предложение по Проекта.
9. Общинският съвет-Дупница декларира, че в период най-малко 5 (пет) години след изтичане на
срока на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
9.1. няма да бъде прехвърляно правото на собственост върху обекта, изграден със средства от
ОПОС;
9.2. няма да бъде променяно предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението
на Проекта;
9.3. няма да бъдат сключвани договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва
други действия, които биха могли да доведат до значително изменение на Проекта по смисъла на
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чл. 57, параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определяне на
общи разпоредби на ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент № 1260/1999 г.

***

***

***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Почивка 15 минути. Сега часът е 12.10.
ПОЧИВКА
***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги часът е 12.30.
Ще ви помоля да заемете местата си.
В залата присъстват 30 общински съветника . Имаме необходимият кворум.
Продължаваме с дванадесета точка от дневния ред.
Докладна записка от инж. Чимев – кмет на община Дупница с № 108/ 09.02.2012
г. , относно Приемане отчета за изпълнението на бюджета на община Дупница за 2011 г. и
приемане на бюджета на община Дупница за 2012 г..
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
Само искам да предложа т.14, където зачетох : Дава съгласие при временен недостиг
на бюджетни средства за финансиране да отпадне…т. 14.1 прощавайте.
Имайки предвид, че при такива необходимости това ще става с решение на ОбС. Да
не се делегират права като цяло, а когато е необходимо минават през сесия на ОбС.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев изтегли т.14.1 от предложението.
Ще помоля последователно Икономическата комисия г-н Владимиров да представи
становището, г-н Пилев след което г-н Шопов и г- жа Кьосева.
Заповядайте г-н Владимиров.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Приемането на бюджета, отчета за 2011 г., предложения бюджет за 2012 г. беше
разгледан в Икономическата комисия в присъствието на представители на общинска
администрация. Имаше въпроси, които се коментираха. Да наистина можем да кажем, че е
един бюджет, който започва с много отрицателни цифри.Никак не е приятен, но в края на
краищата се обединихме в едно единодушно становище, че трябва да бъде приет във вида в
който е предоставен. С едно искане само към общинска администрация в срок до 20.03.2012
г. да бъдат предложени сключени споразумения или някакви договорни отношения за
разсрочване задълженията, които имаме към кредитори. Това са 6 500 000 лв. не
коментираме задълженията по получените кредити от банки, но към кредиторите, които са с
пряко задължение на общината…Мисля, че е изпълним срок 20.03.2012 г. най-късно да се
представят какво е положението, тъй като това крие голяма опасност знаеме много добре
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хора, които сме се занимавали с икономически проблеми, хора които сме се занимавали с
план-сметки, с приходна и разходна част. Макар, че срока е много малък но трябва да се
свърши тази работа. По принцип икономическата комисия приема отчета за 2011 и бюджета
за 2012 г. Благодаря Ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Владимиров. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Нашата комисия не разгледа бюджета, но взе решение всеки поотделно или чрез
групите, които представлява да вземе отношение на самата сесия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ.съветник:
И аз благодаря. Нашата комисия може би подробно и дълго дискутира бюджета в
присъствието на г-н Петров бяха разгледани много от въпросите, които бяха зададени.
Отговори се компетентно. Някои от колегите изказаха резерви към някои показатели, които
са сложени в бюджета, но в края на краищата комисията взе решение да одобри така
предложения бюджет.
И за да не ставам аз втори път разрешете ми да взема отношение само по два
въпроса. Единия от тях е субсидии за организации с нестопанска цел. Тук има и други
организации, които са посочени от тези, които се субсидират и те също са важни и аз бих
предложил да се включат и те и ако може от резерва или минимални средства да се заделят
с цел да се субсидират и тези организации. Имам предвид военноинвалиди, ветерани от
войните,съюз на запасните офицери и сержанти. Всички знаете, че през настоящата година
ще се чества 100 години от Балканските войни и това честване ще започне от град Дупница,
където лично министъра на отбраната ще присъства тук. Затова голямо мероприятие с
научно – теоретична конференция и парад на бойни знамена на Седма рилска дивизия и
останалите поделения от дупнишкия регион все пак ще трябват някакви средства. Затова ще
Ви моля ако може от тия други помощи по решение на ОбС, които се предвиждат 30 000 лв.
известна част да се задели за тях. Също ще ни трябват малко пари за изграждане и
поддържане на паметниците на културата. Тези 30 000 лв. за културни нужди те са
предназначени за друго, но като перо паметници изграждане и поддържане няма нищо и там
ще трябват някакви средства. Освен това г-н Кмете Вие знаете, че по решение на
Министерство на отбраната за изграждане на музейна сбирка са отпуснати някои експонати,
които трябва ние да ги придвижим до гр. Дупница. Те се дават от другите краища някои от
България и за там ще трябват средства, така, че аз мисля ние сме набелязали една среща с
общинското ръководство да направим и да обсъдим тези неща и да видим откъде и какви
средства можем да осигурим с цел да изпълним тези набелязани мероприятия.
Втория въпрос, който искам да поставя към бюджета това е заделяне средства за
охрана на земеделските имоти. Тук присъстват кметовете и кметските наместници и много
от тях ме попитаха понеже имаше първоначално от предишното ръководство такова в
последствие го съкратиха. Не, че аз бях отговорник за тези неща но през цялото време и
през годината към мен се обръщаха: Помогнете, там обрана нива, там конете опасли ливади
и градини, на друго место изрязани дървета на граждани, така че аз поставям въпроса ако
може този въпрос да се преразгледа и в бюджета поне на кметство и на кметско
настоятелство по един човек за опазване на реколтата и ….Ако не поне в сезона, когато се
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обира да се пази или пък да се помисли по някакви програми от социална помощ тези, които
са да се определят но все пак трябва общината да вземе мерки, да вземем всички мерки по
опазването на селскостопанската реколта.
Благодаря Ви за вниманието.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов.
Г-жа Кьосева имате думата.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете.
Комисията по здравеопазване, социални дейности и етнически въпроси не разгледа
докладната записка за бюджета, но беше предоставена на всички членове на комисията,
които имат право за отношение и мнение на тази сесия.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Кьосева.
Уважаеми колеги имате думата за изказвания.
Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги.
Правя предложение за промяна в решението, което беше представено от г-н Чимев.
В т.7 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
Т.7.3. да придобие следната редакция:
7.3. Други помощи по решение на ОбС 10 000 лв.
т.7.5.1 Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с
нестопанска цел на територията на община Дупница за участието им и организацията на
конкурси и фестивали в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена програма
на основание Правилника за организацията и дейността на общински фонд Култура да
придобие редакция 20 000 лв.
Създаване на нова т.7.5.2.
7.5.2. Приема да бъдат предоставени на Сдружение фолклорен танцов ансамбъл
“ Дупница 2 000” за организация фестивал “ Мир на Балканите” 2012 г. 30 000 лв.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов.
Г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
Уважаеми общ.съветници,
По първото предложение в т.7.3. Други помощи по решение на ОбС са заложени в
тази обща сума 15 000 лв. за програма “ Инвитро”.
Предлагам да не падат поне под тези 15 000 лв.Останалите бяха предвидени за
решение на ОбС примерно за подпомагане, както сега имаше случай за пътуване в чужбина
на спортисти. За да не се взима от заплати така просто да имаше някаква сума, но приемам
нека да падне, но 15 000 лв. поне трябва да останат.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате в предвид 7.5.1.?
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
7.3 Не по-малко от 15 000 лв. трябва да са. Примерно тези увеличения могат да
отидат 15 000 лв. да отидат в предложената нова точка 7.5.1. примерно. Това е моето
предложение.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ - общ.съветник:
Тогава ще коригирам предложението. Нека да останат в т. 7.3. Други помощи по
решение на ОбС 15 000 лв. В новата т. 7.5.2. коригираме сумата на 25 000 лв.
Мога да се обоснова защо предлагам отделно да се гласува финансирането за
организация на фолклорния танцов ансамбъл “ Дупница 2 000” и фестивала “ Мир на
Балканите” 2012 г. Това е традиционно провеждано мероприятие културно в което се
събират ансамбли от много страни чужди, които представят и Дупница като център на
културно средище в областта на традиционната култура, която е и в нашия роден град и в
България.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Дангов.
Други изказвания?
Г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
Само да уточня последно 15 000 лв. се насочват…………
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Въобще не се насочват…
/ г-н Дангов - общ.съветник: В 7.3. остават 15 000 лв./
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
Така…
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Предложението на г-н Дангов е т. 7.3. Други помощи по решение на ОбС 15 000
лв.
7.5.1. Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с нестопанска
цел на територията на община Дупница за участието им и организацията на конкурси и
фестивали в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена програма на основание
Правилника за организацията и дейността на общински фонд Култура да придобие
редакция 20 000 лв.
Създава се :
7.5.2. Приема да бъдат предоставени на Сдружение фолклорен танцов ансамбъл
“ Дупница 2 000” за организация фестивал “ Мир на Балканите” 2012 г. 25 000 лв.
/ г-н Дангов - общ.съветник: Точно така./
Други изказвания има ли?
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Заповядайте г-жо Кьосева.
Д-Р ДИАНА КЬОСЕВА - общ.съветник:
Искам малко обяснение и разяснение по тези средства Други помощи по решение на
ОбС 30 000 лв. от г-н Павлов, за да разясни в тях освен 15 000 лв. заложени по общинска
програма “ Асистирана репродукция” т.е.” Искам бебе” за бебета инвитро влизат ли
останалите 15 000 лв., които са предвидени за социални дейности т.е. извънредно
възникнали събития и т.н по социалните доклади.
/ г-н Петров - гл.специалист “ Бюджет и финанси”: Да./
Ами значи смятам, че тези средства трябва да останат в тази точка, защото са много
важни.
Ще има извънредни ситуации, дай боже да ги няма за едно скъпоструващо лечение
на болни хора от този град. Извънредни ситуации с аварии и изгорели жилища и т.н. откъде
ще разполага общинския бюджет с такива средства?
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единия въпрос към г-н Петров е освен 15 000 лв. за фондация ” Искам бебе” какви
други 15 000 лв. са включени в бюджета от 30 000 лв., за които г-н Дангов предложи да
бъдат съкратени като разход?
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
Значи това бяха точно както казаха за подпомагане на социално слаби в такива
екстрени ситуации за лекарства за помощи след решение на …Дават молба в ОбС и той
решава да ги подпомогне или не.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Според нас от БСП не трябва да се пипат тези средства за социални помощи, които
са предвидени. За финансиране на “Мир на Балканите” да се намерят други средства, найвероятно от собствени приходи, защото не трябва да изпускаме и този фестивал. Постоянно
се обръщат нуждаещи се граждани от общината към социалната комисия към ОбС за
отпускане на помощи за операция, за лечение и т.н.. Не може да се лишаваме от тези
средства.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете.
Цялото това предложение на г-н Дангов беше да заложиме финансиране на
фестивала “Мир на Балканите”, което никой от общ.съветници няма против. Тука стои
въпроса, че взимайки парите от параграф 7.3, които са Помощи по решение на ОбС, значи
ние ако не заложиме в тоя параграф средства, след това няма да можем с решение на ОбС
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при постъпила молба за лечение или за друга някаква социална дейност да направиме този
разход, защото няма да имаме заложени в тоя параграф пари. Аз ви предлагам няма
никакъв проблем, значи четеме и 7.6 Субсидии за читалища и художествена самодейност
216 600 лв. и т.н има начин да бъде намерен начин да се финансира и никой от
общ.съветници няма да има против да се финансира този фестивал. Моето предложение за
да е конкретно е да гласуваме така както е подадена от г-н Петров разбивката на бюджета и
след това вече никой няма да има против да финансира този фестивал.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
От перото по т.7.6 имате предвид…
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Аз мисля, че този фестивал може да финансира от перото 7.6..
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Това са целеви…
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – гл.специалист “ Бюджет и финанси”:
Значи по принцип този фестивал беше заложен в дейност Други дейности по
културата, да се финансира оттам. Така, че ако е специално за него това предложение аз не
виждам смисъл да се променят тогава другите…само, че беше заложен в размер на 20 000
лв.. Ако отпаднат от другите приложения още пари там да, иначе е предвидено в дейност
Други дейности по културата в размер на 20 000 лв..Ако Ви удовлетворяват 20 000 лв. Ви
предлагам да остане така докладната и да се гласува.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други изказвания?
Ако няма първо ще гласуваме отпадането на т. 14.1, което предложи г-н Чимев.
Който е “За” така направеното предложение с вдигане на ръка моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Предложението се приема.
Точка 14.1 отпада от така предложения проект.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще гласуваме предложението на г-н Дангов, освен ако и г-н Шопов няма
някаква конкретна цифра, която да обсъдим.
/ г-н Шопов - общ.съветник: Според ситуацията да решава ОбС……./
Добре благодаря г-н Шопов.
Предложението на г-н Дангов беше т. 7.3 да придобие следната редакция:
7.3. Други помощи по решение на ОбС 15 000 лв.
7.5.1. Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с
нестопанска цел на територията на община Дупница за участието им и организацията
на конкурси и фестивали в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена
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програма на основание Правилника за организацията и дейността на общински фонд
Култура 20 000 лв.
7.5.2. За фолклорен танцов ансамбъл за фестивал, който ще бъде проведен в
Дупница 25 000 лв.
Който е “За” така направеното предложение от г-н Дангов моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

1
24
7

Предложението не се приема.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Преминаваме към гласуване на отчета - това са точки 1, 2,3 и 4. Точки от 1 до 4 са
отчета за приходите и разходите за 2011 г..
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Матей Николов Попниколов
за
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
за
4. Асен Георгиев Пилев
за
5. Йордан Крумов Йорданов
за
6. Атанас Живков Василев
за
7. Илиянка Димитрова Пилева
за
8. Емил Любомиров Панчев
за
9. Иван Асенов Фулев
за
10. Иво Георгиев Янков
за
11. Пламен Георгиев Стойнев
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
за
14. Иван Тодоров Ибришимов
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. Иван Георгиев Бански
за
21. Владимир Бойчов Владимиров
за
22. Марио Исталиянов Кирилов
за
23. Ивайло Димитров Атанасов
за
24. Кирил Георгиев Попов
за
25. Йонко Йорданов Гергов
за
26. Силвия Димитрова Овчарченска
за
27. Вергил Георгиев Кацов
за
28. Лорета Методиева Николова
за
29. Костадин Крумов Костадинов
за
30. Ени Милчов Лефтеров
отсъства
31. Методи Кирилов Стойнев
въздържал се
32. Стоян Славев Шушков
въздържал се
33. Първан Ангелов Дангов
против
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

29
1
2

Точки 1, 2,3 и 4 от проекта за решение са приети.
Гласуваме бюджета за 2012 г. Точки от 5 до 19 включително.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Матей Николов Попниколов
3. Диана Милетиева Стоилова-Кьосева
4. Асен Георгиев Пилев
5. Йордан Крумов Йорданов
6. Атанас Живков Василев
7. Илиянка Димитрова Пилева
8. Емил Любомиров Панчев
9. Иван Асенов Фулев
10. Иво Георгиев Янков
11. Пламен Георгиев Стойнев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Иван Тодоров Ибришимов
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Иван Георгиев Бански
21. Владимир Бойчов Владимиров
22. Марио Исталиянов Кирилов
23. Ивайло Димитров Атанасов
24. Кирил Георгиев Попов
25. Йонко Йорданов Гергов
26. Силвия Димитрова Овчарченска
27. Вергил Георгиев Кацов
28. Лорета Методиева Николова
29. Костадин Крумов Костадинов
30. Ени Милчов Лефтеров
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
против
против
против
против
против
против
против
против
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
против

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

23
9
няма
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Бюджета за 2012 г. е приет.
НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ, чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС №367/27.12.2011 г. за изпълнение на ДБРБ за
2012 г. и Наредбата на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ и ЗОС, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дупница за 2011 г.
по приходната и разходната част по функции, дейности, параграфи и под параграфи съгласно Приложение №1, №2, №3, №8 и № 9 в частта за 2011 г. , както следва:
1.1. По приходите общо 20 585 619 лв.
1.2. По разходите общо 19 772 470 лв.
1.3. Налични по сметки 813 149 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2011 г., съгласно Приложение №4.
3. Приема отчета за изпълнение на извън бюджетните сметки и фондове за 2011 г.,
съгласно Приложение №5.
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 г. съгласно
Приложение №6.
РЕШЕНИЕ
№ 24
5. Приема първоначален бюджет на Община Дупница за 2012 г. както следва:
5.1. По прихода в общ размер на 22 387 215 лв., съгласно Приложение № 7, №8 и №9,
в т.ч.:
5.1.1. Приходи от държавни трансфери в общ размер на 12 081 294 лв., в т.ч. обща
субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 9 930 294 лв. Трансфери за
местни дейности 2 151 000 лв., от които обща изравнителна субсидия 1 864 600 лв.,
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 32 900 лв. и целева субсидия за
капиталови разходи 253 500 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя
според Постановление № 367 от 2011 г. както следва:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 124 200 лв. ;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 129 300 лв.
5.1.2. Собствени приходи от местни дейности в размер на 9 383 260 лв., в т.ч.
5.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 722 100 лв.;
5.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 661 160 лв., в т.ч от такса битови отпадъци
в размер на 2 323 860 лв. в съответствие с актуализираната план-сметка за 2012 г. по
приложение №16;
5.1.3. Друго финансиране в размер на -742 615 лв.
5.1.4. Преходен остатък в държавни дейности за 2011 г. 1 665 276 лв., от които
813 149 лв. налични по сметка, а с 852 127 лв. са финансирани местни дейности.
5.2. По разходите в размер на 22 387 215 лв., разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 7, №8 и №9, в т.ч.:

50

5.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 11 595 570 лв., в т.ч. преходен
остатък от 2011 г. 1 665 276 лв. Преходният остатък се разпределя по съответните функции
и дейности както следва:
- Функция “Образование” 1 054 555 лв.
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи 610 721 лв.
5.2.2. За местни дейности и дофинансиране, в размер общо на 10 791 645 лв.;
В това число:
5.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 282 648 лв.
5.2.2.2. За дофинансиране на делегирани държавни дейности 1 128 172 лв.;
5.3 Инвестиционна програма за 2012 г., в т.ч. финансирана с бюджетни средства
– собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 3 333 673 лв.,
съгласно приложения поименен списък Приложение №10.
6. Определя максималния размер на дълга, както следва, съгласно Приложение №
6А:
6.1. максимален размер на новия общински дълг за 2011 г. по §37 от ЗДБРБ за 2012 г.
(не се включват в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг) 7 000 000
лв.;
6.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2012 г. 0 лв.
6.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2012
г. 3 047 151 лв.
6.4. задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет – Дупница отделна
докладна записка за поемане на дълг в размерите по т.6.1. и т.6.3. в съответствие със ЗОД, в
случай че е необходимо поемането му.
7.
Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
7.1. Членски внос 16 000 лв.
7.2. Помощи за погребение 2 000 лв.
7.3. Други помощи по решение на ОбС 30 000 лв.
7.4. За изпълнение на мерки за подпомагане на насърчаване на даровити деца,
съгласно Общинската програма за закрила на детето, за сметка на средствата от преходния
остатък за извънкласни дейности от 2011 г. 20 000 лв.
7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел за развитие на ученически и масов
спорт 224 000 лв., от които 84 000 лв. за ОСК “Марек”.
7.5.1.Субсидии за оркестри и състави, регистрирани като организации с нестопанска
цел на територията на община Дупница за участието им и организацията на конкурси и
фестивали в страната и чужбина, определени въз основа на одобрена програма на основание
Правилника за организацията и дейността на общински фонд Култура 30 000 лв.
7.6. Субсидии за читалища и художествена самодейност 216 600 лв.
7.7. За разпределение на средствата по т.7.2-7.6. кмета на общината може да внася
текущо в общинския съвет допълнителни критерии и механизми, но не по-късно от
15.04.2012 г.
7.8. Упълномощава Кмета да сключи договори за предоставянето на субсидиите по
горните точки, като договоря и допълнителни условия за целевите разходи и други,
свързани с времето и начина на изразходването, предоставяне и отчитането на тези
средства.
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови в размер на 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;

51

9. Утвърждава списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни
разходи за сметка на бюджетната организация, в която работят за 2012 г., по Приложение
№13, с право на възстановяване в рамките на 85 % от действителните разходи.
9.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да
утвърждава поименен списък по т.9;
10. Определя числеността на персонала и месечните средства за работна заплата
в местните дейности за 2012 г., съгласно Приложение № 14.
11. Приема план–сметките на извънбюджетните фондове за 2012 г., съгласно
Приложение №11.
12. Определя (съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД)
годишния размер на плащанията по общинския дълг и намеренията на общината, съгласно
Приложение № 6 и №6А.
12.1. Възлага на кмета да състави план-график за разплащане през 2012 г. на
просрочените задължения от минали години, в размер не по-малко от 10% от общата сума
на задълженията по Приложение №12, както и размера на събраните вземания по
Приложение №12А.
13. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия и по месеци.
14. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
14.1. Делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане за
предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.
14.2. 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.
15. Възлага на кмета на общината :
15.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
15.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
15.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.
15.4. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един
вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности на съответната
функция, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по
образование, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност от която
се пренасочва.
16. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго,
предоставя следните правомощия на кмета :
16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й
размер в частта за местните дейности;
16.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
16.4. Да се разпорежда със средствата предвидени като резерв в приходната част за
предоставяне на трансфер за специалната извънбюджетна сметка в размер на 280 000 лв.
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Средствата се предоставят само за целите на разработването и изпълнението на общински
проекти, съфинансирани от оперативните и други общностни програми на ЕС.
16.5 Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината и
за изпълнение на общинския план за развитие.
16.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти, включително и по реда на §43 от ЗДБРБ
за 2012 г.
16.7. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства да реализиране на определените
годишни цели на общината.
17.1. 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 ЕБК за 2012 г.
17.2. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Поддържане и озеленяване
на територии за обществено ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност
„Чистота” в съответствие с ЕБК за 2012 г.
17.3. Възлага на директорите на общински училища и детски градини да внесат за
утвърждаване от общинския съвет в срок до 15 март 2012 г. инвестиционните дейности, за
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 2011 г.
18. Възлага на кмета на общината и ръководителите на бюджетни звена,
финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 20.03.2012 г.
консолидирана годишна програма, съдържаща конкретни мерки за изпълнение на приетия
от Общински съвет бюджет и за оптимизиране на разходите.
19. Приема за информация протокола от публично обсъждане на бюджета.
Приложение № 15.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Уважаеми колеги изчерпахме дневния ред.
Благодаря Ви за участието.
Заседанието бе закрито в 13.20 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ Ивайло Константинов /
ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / В. Бързачка - главен специалист”ООбС/
2. / инж. Т. Инджева – старши специалист ”ООбС”/
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