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......

ПРОТОКОЛ
№ 11
Днес 17.08.2012 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ХI-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветници.
Отсъства Илиянка Пилева, Станислав Павлов, Кирил Попов, Костадин Костадинов и
Председателя на Общински съвет Дупница г-н Ивайло Константинов.
Заседанието бе открито от заместник Председателя на Об.С – г-н Владимир
Владимиров в 10.10 часа.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам ХІ - то извънредно заседание за 2012 година на
Общински съвет Дупница.
По Дневния ред имаме записана една докладна записка.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на община, относно Предложение за
поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от “Фонд за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на следния
проект: “ Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” по договор № BG
161PO001/1.1-01/2007/071, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007-2013./ Вх.№
511 / 09.08.2012 г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Имаме допълнителна докладна от г-жа Олга Китанова – зам. кмет на община Дупница,
Предоставяне на краткосрочен безлихвен заем на “Ученически столове – Дупница”, така че
тази точка за да влезе в дневния ред трябва да бъде гласувана. Имате ли някакви предложения
1

и мнения? Ако няма който е съгласен тази докладна да бъде включена в дневния ред на
днешното заседание, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се тази докладна да влезе в дневния ред.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Гласуваме по принцип целия дневен ред, който ще се състои от двете точки,
докладната записка на инж. Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Предложение
за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от “Фонд за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на следния
проект: “ Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” по договор № BG 161PO001/1.101/2007/071, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007-2013. с вх.№ 511 / 09.08.2012 г. и
втора точка Предоставяне на краткосрочен безлихвен заем на “Ученически столове –
Дупница” ЕООД за погасяване на задълженията по договори за финансов лизинг № 012559RF-002, 012559- RF-003, 012559- RF-004 и предоставяне на погасителния план по договор за
финансов лизинг І 012559- RF-001, сключен с “ Райфайзен Лизинг България” ООД.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
28
“ ПРОТИВ “
няма
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
няма
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж. Методи Чимев – Кмет на община, относно Предложение за
поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от “Фонд за
органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на
следния проект: “ Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” по договор № BG
161PO001/1.1-01/2007/071, финансиран от ОП “Регионално развитие” 2007-2013./Вх.
№ 511 / 09.08.2012 г./
2. Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на община Дупница, относно
Предоставяне на краткосрочен безлихвен заем на “Ученически столове – Дупница”
ЕООД за погасяване на задълженията по договори за финансов лизинг № 012559-RF002, 012559- RF-003, 012559- RF-004 и предоставяне на погасителния план по договор
за финансов лизинг І 012559- RF-001, сключен с “Райфайзен Лизинг България” ООД. /
Вх. № 525 / 14.08.2012 г./
***

***

***

***

***

***
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Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
По първа точка от дневния ред, давам думата на г-жа Олга Китанова - зам. кмет да
представи докладната на кмета Методи Чимев. Заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Уважаеми общински съветници,
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря Ви.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Китанова. Давам думата на секретаря на Икономическата комисия,
за становище на комисията по докладната.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо Китанова,
Уважаеми зам. Председател.
На вчерашното заседание на Икономическата комисия беше разгледан проекта за
решение на докладната и Икономическата комисия с 6 члена “за”, без “против” и
“въздържали се” приема проекта за решение.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Попниколов. Преди да Ви дам думата за изказване има едно
предложение по промяна текста на решението, за което давам думата на г-жа Китанова да Ви
запознае с него.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Във връзка с гореспоменатата докладна предлагам изменение в решението на т.1,
както следва:
- Източници на погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/071
Да се чете:
- Източници на погасяване на главницата – със собствени приходи на общината.
Следният текст отпада:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Дупница по договор за безвъзмездна
помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/071, сключен с Управляващия орган на Оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Китанова. Имате думата уважаеми колеги за изказвания, мнения,
становища по предложения проект за решение. Ма ли желаещи? Заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги,
Уважаема г-жо Китанова.
За мен и надявам се за по-голяма част от колегите в залата от предишния състав на
ОбС, тази ситуацията която днес дебатираме до голяма степен е очаквана. Аз само ще
припомня. Надявам се, че протоколите в ОбС стоят, когато заявявахме с колеги, че когато има
конкурс с 1 фирма и предизвестен участник, който трябва да спечели, рано или късно се стига
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до ситуация до която трябва да плаща някой друг сметката. Какво имам предвид? И тогава
беше ясно, че въпросната фирма “Астрой Глобъл Комерс”, която участва на процедурата е
фирма която стои платно зад тогавашните управляващи и условията които са зададени са
меко казано дискриминационни спрямо другите участници. За мен тук се пораждат два
въпроса. Първо, искам да попитам дали фирмата към момента изпълнява все още строителни
дейности по училищата, там където е възложено по договора. Т.е. договора валиден ли е? И
второ. Проведено ли е от общинското ръководство някакъв анализ кои общински служители
тогава са участвали в процедурата и имало ли е върху тях предварително оказан условно
натиск по отношение на финализирането на въпросната процедура с подписи върху
протоколите от комисията? Защото ние днес ще покрием, да има мнозинство в ОбС, то ще
вземе решение, изцяло върху кмета ще легне отговорността за утвърждаване на въпросния
заем, ще изплащаме още 7 години от собствените приходи парите. В крайна сметка обаче
някой носи ли отговорност за всичко това? Защото като ОбС гласува, вземе решение, то ще
мине и замине. Едва ли някой ще си спомня след 5 години защо тия 3 000 лв. се плащат на
месец.
Това са ми двата въпроса и апелирам наистина към ползотворна дискусия, не посока
непременно да посочим някой виновник, а повече да не се повтарят такива случаи, тъй като
това влияе върху имиджа на общината по отношение на реализирането на проекти, които са с
европейско финансиране.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Дангов. Аз ще помоля зам. кметовете, ако има някой възможност да
отговори, но молбата ми е ако можете въпросите да ги дадете писмено да ги имаме, ако нещо
не се отговори на следваща сесия да може да получите точно, защото дали сега ще могат да
Ви кажат кои са участвали, как са участвали. Така че за да получите точен отговор, ако
държите за това нещо, дайте писмено тези въпроси, да ги оставите при техническите
секретари. Ако може някой от зам. кметовете, не ги задължавам, заповядайте.
Г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Дангов.
По първия Ви въпрос фирма “Астрой Глобъл Комерс” в момента не извършва
абсолютно никакви дейности, не изпълнява никакви договори на община Дупница. Това найотговорно може да го заявиме. По отношение на въпросния договор, работата е приключена
доста отдавна, още през 2010 година, така че от тогава при новото ръководство отношение с
тази фирма по никакъв начин нямаме. Защо се е стигнало до тук е една изключително дълга
тема, за която бих могъл да говоря с часове. Но не мисля, че трябва да Ви ангажирам
вниманието. Изобщо целия проект е изключително объркан от самото си начало, като става
въпрос, че още 2008 година без да се финансира по Оперативна програма са започнали
ремонти на училища и детски градини. В началото те са били 11, след това за 7 от тях е
кандидатствано пред Оперативната програма, признати са разходи, които са били направени
всъщност преди това. Изобщо цялата система е предполагала, че в даден момент ще се случи
един сериозен проблем, който за съжаление сега се поема върху нашите глави. Колкото до
отговорността за да се случи това нещо, Вие сте абсолютно прав, че такава отговорност
трябва да се търси, но без да защитавам никой от общинските служители, от хората които са
присъствали в комисията. Всъщност проблема не е в избора на фирмата, реално при
проведената процедура за избор на фирма, защото се е явил само един участник. Значи
проверили сме тези неща, направили сме справка. Така зададени тръжните условия няма
проблем при самия избор. Значи проблема е при подготовката на тръжната документация.
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Там са заложени дискриминационните клаузи които сега довеждат до тази корекция. Какво
сме направили по въпроса? Г-н Владимиров правилно посочи, че ако наистина в писмен вид
внесете вашето искане, за да имаме няколко дни да Ви отговорим подробно, защото сега ми е
трудно да възпроизведа всички факти, но случая е даден на прокуратурата. Като включително
след произнасянето на Прокуратурата, общината замисля варианта да търси наказателна, да
заведе съответното дело срещу този който е изготвил тръжната документация. В случая нали
все още не искаме да коментираме преди да имаме становище на Прокуратурата, но има
частна фирма която е била наета за подготовка на въпросната тръжна процедура.
Като цяло обаче проблемите тръгват нагоре по веригата. Принципно въпросната
фирма би могла да подготви всякаква тръжна процедура. Проблема от тук натам е защо е
направен проемо-предавателен протокол и защо тази работа е била одобрена и е била
платено. Това е също въпрос, който трябва да бъде отговорено. Същевременно има и друг
проблем. Всички тези процедури се съгласуват и в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. И аз им зададох въпроса при многократните срещи, защото уверявам Ви
по този казус най-малко 10 срещи сме имали и с Министър Павлова и с шефката на
оперативната програма. Историята е огромна и мога да Ви уверя, че тази корекция до която се
стигна накрая е минималната. Всъщност заплашваха ни много по-големи корекции, но това в
момента не мисля, че е нещо върху което трябва да заостряме вниманието. Мисълта ми е, че
тази процедура е била съгласувана включително и от органите на Министерството на
регионалното развитие. При всички положения се надяваме този който е довел до тази
ситуация в крайна сметка да си понесе отговорността и Ви уверяваме, че ще направим всичко
възможно този случай да не бъде приключен така просто с поемането на този дълг.
Благодаря Ви.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
И аз благодаря. Г-н Дангов, заповядайте.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Аз благодаря на г-н Георгиев за изчерпателния отговор. Само като едно уточнение.
Приета ли е в крайна сметка ролята на Астрой като добросъвестно изпълнена? За мен това
също е важно. В крайна сметка те до колкото си спомням имат да получават още пари по
проекта. Тъй като съм имал като Кмет взаимоотношения с въпросната фирма, познавам стила
им на работа и начина по който работят, смея да кажа и той не е никак добър. Аз ще
припомня само неудачията които общината имаше тогава при стартирането и финализирането
на проекта за прословутия бл. 45. Тук е арх. Пилев, той също може да добави така много
интересни факти то взаимоотношенията с въпросната фирма и натиска под който те се
опитват да диктуват нещата. За това приета ли е добросъвестно работата на Астрой, като
качествено изпълнена?
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Г-н Дангов, аз имам една молба. Може ли да не разводняваме………
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Г-н Владимиров, аз в качеството на общ. съветник мога да питам.
Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Да, аз Ви помолих……….
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Разбирам Вашето желание да приключим по-бързо.
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Г–Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Не, не, не, не е това.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Смятам, че това са оперативни неща, които няма как да затруднят или кмета или
заместниците.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Става въпрос, че тази информация можеше да бъде подготвена по-добре, ако
бяха зададени тия въпроси предварително.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Значи, общинския съвет е орган където се дискутира публично и хората гледат.
Писмения стил на работа беше стил на предишното ръководство и те така се измъкваха
и не отговаряха.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Не, не..поне ако… да не притискаме и заместник кмета, ако няма възможност да
отговори, ако не заповядайте Г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Благодаря Ви Г-н Владимиров.
Значи, по извършената работа от “Астрой Глобъл Комерс”, разходите са
верифицирани. Значи, първо е минавала проверка на инвеститорския надзор от страна
на общината - работата е приета. Говорим за периода във 2010 г. Значи, тези
изплатените разходи са поискани за верификация от управляващия орган. Минала е
проверка от Министерството на регионалното развитие, верифицирани са разходите,
тоест признати са. Сега знаете, предполагам, че до няколко дена приключва втория
етап от проекта, който включва вътрешните ремонти на училищата, детските градини и
едната детска ясла плюс доставката на оборудването. Въпрос на дни е. След
приключването на работа ще поискаме верификация , ще мине проверка която като
цяло ще оцени работата, която е извършена на втория етап. Но принципно се отчита и
цялостния проект на ново. Така че, лично аз, много се надявам това което веднъж вече
са потвърдили от управляващия орган, че работата е извършена по зададените
стандарти, да се потвърди, защото в противен случай наистина не ми се мисли какви
ще бъдат санкциите за общината. Без по никакъв начин да симпатизирам на тази
фирма, съвсем искрено ви казвам, г-н Дангов, че се надявам наистина да нямаме
проблеми с този проект от тука на там. Благодаря Ви.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Господин Дангов, удовлетворява ли ви отговора? Така други въпроси, мнения по
докладната имаме ли? Ако няма, предлагам да преминем към гласуване поименно. А,
извинявам се първо да гласуваме предложението на г-жа Китанова за промяната във
решението на общинския съвет. Който е съгласен с така направеното предложение за
промяна в решението по докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

27

6

“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

Приема се предложението.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
А сега преминаваме поименно гласуване по цялата докладна.
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. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

27
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.27, ал. 4,5 и във връзка с
чл.13 от Закона за общинския дълг, чл. 40 от Закона за общинските бюджети и във
връзка с проведено обществено обсъждане, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 113
Общински съвет гр. Дупница на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.27, ал. 4,5 и
във връзка с чл.13 от Закона за общинския дълг, чл. 40 от Закона за общинските бюджети и
във връзка с проведено обществено обсъждане, дава съгласие:
1.
Община Дупница да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел възстановяване на наложена финансова корекция по проект “Да
посрещнем предизвикателствата на новия свят”, финансиран от Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско
развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007
при следните параметри:
 Максимален размер на дълга – 321 646.11 (триста двадесет и една хиляди шестотин
четиридесет и шест лева и единадесет стотинки);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване, краен срок на погасяване - 25.07.2019г., на 82 равни вноски от 3 875 лева и една
последна изравнителна в размер на 3 896.11 лева за периода 25.09.2012г. до 25.07.2019 г..
- Източници на погасяване на главницата – със собствени приходи на общината.
- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от
5, 510 %;
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика
на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл.6 от Закона за
общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Дупница да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише
договор за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Така, преминаваме към 2-ра точка от дневния ред. Давам думата на г-жа Китанова да
ви представи проекта за решение.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Уважаеми Общински Съветници, чета проекта за решение:
/чете проекта за решение към докладната, приложена в Протокола/
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Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря Ви г-жо Китанова, за становище на икономическата комисия г-н
Попниколов.
Г-Н МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Г-жо Китанова,
Уважаеми г-н Владимиров.
На вчерашното заседание на икономическата комисия беше обсъдена докладната.
Членовете на комисията единодушно решиха да подкрепят докладната и единственото нали е
да пре апелираме решенията които икономическата комисия взе, относно “Ученически
столове”, на редовната сесия, на следващите редовни сесии, да влязат, нали да се подготвят и
да влязат в действие.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря, г-н Попниколов. Уважаеми колеги, имате думата за мнения и предложения
и становища по приложения проект за решение. Да, заповядайте г-н Дангов.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Това е също едно от решенията, уважаеми колеги, което на
предишния състав на общинския съвет беше ясно че няма да бъде изпълнено. Тогава си
спомням че имаше дебати собствеността на сградата над “Златното Пиле” – бившият
ресторант да влезе в залог и така нататак. Моите уточняващи въпроси към зам. Кмета –
Китанова, са следните: Какъв е предмета на въпросния договор по който трябва да се
предоговаря лизинга или договора № 012559RF001, по който остават 90 000 лв. за
разплащане. И втори въпрос: Какво ще се случи, а то ще се случи със сигурност, когато
“Ученически столове” пак не платят по въпросния договор и пак трябва да се събираме
сигурно да взимаме подобно решение. Въобще какво предвиждате за ситуацията с това
дружество?
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря, г-н Дангов. Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам. Кмет:
Да. Предмета на договора е отново кухненско оборудване, с което се обслужват
училищата. Но тук просто сме събрали по-голяма част от оборудването и за това стойността
е по-голяма на този договор. А, иначе прав сте да, “Ученически столове” отново ще изпаднат
в тази ситуация. Това което може би се подразбира от решението е в този договор след като
бъде предоговорен в крайна сметка общината да придобие собственост върху това
оборудване. Тоест то няма да остане в “Ученически столове” като собственост. Ние
изплащайки и по предходните договори по този ще придобием собственост върху
оборудването.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Благодаря.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Аз завиждам на оптимизма Ви, че толкова лесно може да станат нещата когато има
активи които са собственост на търговско дружество пък макар било то и общинско.

9

Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Те не са собственост на това дружество, те са собственост.............
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Те са собственост на банката.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Те са собственост на лизинговата компания, с която са проведени съответните
разговори.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Така. Когато общината не е страна, когато не е страна и не може да бъде допусната до
преговорите за предоговаряне на лизинга, нали се сещате че лизинговата компания ще
притисне максиманлно търговското дружество до стената и ще изпаднем в още по тежка
ситуация.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Не. Не съм съгласна с Вас, защото аз водя разговорите с лизинговата компания и
нещата са така както Ви ги казвам.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Е, няма да питам тогава за вашите правомощия кой ги е гласувал за да водите
разговорите. На практика дружеството “Ученически столове” е страна по договора за лизинг,
не общината.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Общината е съдлъжник. Общината е учредила ипотека, с която е обезпечила тези
плащания. Тоест ние имаме, те са дошли в общинския съвет вече две поредни Нотариални
покани, с които ни канят и нас и “Ученически столове” да изплатим предсрочно всички
договори с обявени за предсрочно изискуеми в противен случай те ще се възползват от
правата си по учредения залог.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Аз ще Ви дам само един съвет като човек, който е макар и учил в Стара Загора, но
боравил и то грамотно с финансовите средства на общината. Правете ги максимално
прозрачно въпросните преговори за да получите и подкрепата от общинския съвет. В
противен случай..........
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Ами тогава следващия път ще ви поканя представители на банката.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
Не, поканете ги тука.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Естествено, това казвам. Ще бъдат поканени.
Г-Н ПЪРВАН ДАНГОВ – общ. съветник:
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И пак, и ще завърша с това – завиждам на управляващите от Герб, които така с
усмивка раздават по 50-100 000лв на общински търговски дружества. Не към Вас, има към
кого.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Разбира се, разбира се. Но в противен случай, сградата която е ипотекирана ще бъде
обявена за продам. Да това е другия вариант.
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
Допълнение г-н Дангов, икономическата комисия само има свое решение още преди
два месеца, три.
/Г-н Първан Дангов – общ. съветник: Щом докторите започнаха да разбират от
икономически комисии…/
Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – Зам. Председател:
Ще ме изслушате ли? Ако желаете ще Ви кажа. ако не… Имаме, имаме наше решение,
с което да обсъдим състоянието на “Ученически столове” и да преценим как ще бъде неговия
статут в предложение, което ще бъде предложено по нататък за да не се получават тези
непредвидени неща, за които Вие сега предупреждавате. Да, наистина основателно. Така че,
ще има една докладна която сигурно в кратък срок ще влезе с едно предложение относно
статута на “Ученически столове”. За да може да се изчистят всички неща и във всички случаи
тогава ще предложа дори на кмета да се даде една по-голяма яснота във всички преговори
които са водени и какво е евентуално в бъдеще ще става. Други въпроси? Мнения,
предложения? Няма. Преминаваме към гласуване. Поименно 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. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов

отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
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25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
против

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

26
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.21, ал. 1, т.6 и т.10 и чл. 27 ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА, Об.С прие

РЕШЕНИЕ
№ 114
1. Общински съвет – гр. Дупница отменя свое Решение № 145/14.07.2011г. с което е
гласувано поемане на краткосрочен дълг в размер на 50 000 Евро, но не е изпълнено
решението и затова се е стигнало до настоящата ситуация.
2. Общински съвет – гр. Дупница, дава съгласие Община Дупница да отпусне
краткосрочен тримесечен безлихвен заем в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди лева/, с
които да бъде погасено окончателно задължението на “Ученически столове – Дупница”
ЕООД, по лизингови договори №№ 012559-RF-002, 012559-RF-003 и 012559-RF-004 към
“Райфайзен Лизинг Българиа” ООД.
3. Средствата за отпуснатият краткосрочен безлихвен заем да бъдат осигурени от
разходен параграф 00-98 “Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.
4. “Ученически столове – Дупница” ЕООД се задължават да преведат отпуснатите
по заема средства на “Райфайзен Лизинг България” ООД. При неиздължаване в срок от
три месеца, считано от датата на отпускане на заема на “Ученически столове – Дупница”
ЕООД, Община Дупница придобива собствеността върху описаната в договорите за
финансов лизинг активи: ново оборудване – линии за самообслужване за общински
училища – СОУ “Пайсий Хилендарски”, ОУ “Климент Охридски”, ОУ “Св.св. Кирил И
Методи”, ОУ “Неофит Рилски”.
5. Общински съвет – Дупница упълномощава и възлага на кмета на община
Дупница и управителя на “Ученически Столове – Дупница” ЕООД да предоговорят
условията по договор за финансов лизинг № 012559-РФ-001, който е на стойност 90 000
лв. Като удължават и разсрочат срока на погасяване до 3 /три/ години от датата на
предоговаряне.
При неспазване на срока по погасяване на задълженията Община
Дупница придобива собствеността върху описаните в договора за финансов лизинг актив.
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6. Общинският съвет възлага и упълномощава кмета на Община Дупница да
предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с
приетото решение.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ – зам. Председател:
С което изчерпваме дневния ред.
Благодаря ви за участието. Закривам заседанието.
Заседанието бе закрито в 10.40 минути.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/Владимир Владимиров/

ПРОТОКОЛИСТИ:

/ В. Бързачка - главен специалист”ООбС/

/ К. Василиева – старши специалист ”ООбС/
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