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

......

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 27.01.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе І редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 27 общински съветница.
Отсъстваха Даниела Симова, Златко Славев, Иван Раков, Христо Михалчев, д-р Кирил
Кирилов и д-р Пламен Соколов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.08
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 27 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.08, откривам І редовно заседание за 2016 година на Общински
съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 39 / 20.01.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия
за определяне на трасе за подземна електрическа кабелна линия “Кабелен електропровод
– СН от В.Е-20 kV на ТП “ДЗС”, с. Бистрица към извод “Самораново” на ПС “Марек” за
външно ел. захранване на обектите в поземлен имот с идентификатор 04220.18.32,
местност “Фандаклъка”, по кадастралната карта на с. Бистрица община Дупница, област
Кюстендил. /вх. № 741/22.12.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Дупница за 2017 г. /вх. № 12/10.01.2017г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2017 година. /вх. № 13/10.01.2017г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на
населени места на територията на Община Дупница, съгласно ПМС № 67 от 14.04.2010 г.

за заплатите в бюджетната организация и дейности, във връзка с ПМС № 3 от 15.01.2014
г., както и Наредбата за работните заплати в държавната администрация. /вх. №
21/17.01.2017г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2017 год. /вх. №
22/17.01.2017г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
“ДУПНИЦАТРАНС”, гр. Дупница с едноличен собственик на капитала Община Дупница.
/вх. № 23/17.01.2017г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение в сграда –
публична общинска собственост, находащ се в с. Крайници. /вх. № 25/17.01.2017г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 87727.19.36 по
кадастралната карта на село Яхиново. /вх. № 26/17.01.2017г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 197/02.12.2016 год. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община
Дупница. /вх. № 33/17.01.2017г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в парцел IX-76
в кв. 1 по регулационния план на с. Дяково, община Дупница, чрез продажба на частта на
общината. /вх. № 35/18.01.2017г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие за промяна на предназначението на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.27.357 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 3993 кв. м –
пасище, за разширение на Гробищен парк Дупница. /вх. № 38/19.01.2017г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Постъпили са 4 предложения за допълване на дневния ред. Те са с вх. № 72 от мен,
относно Откриване на допълнителна процедура за попълване списъка на съдебни заседатели
за съдебния район на Районен съд – Дупница. /вх. № 71/26.01.2017г./.
Второто предложение е с вх.№ 64 за допълване на дневния ред с докладна записка от
инж.Методи Чимев /вх. № 739/21.12.2016г./.
Третото предложение е с вх.№ 70 от инж.Методи Чимев за допълване на дневния ред с
докладна записка . /вх. № 67/25.01.2017г./.
Четвърто предложение е от инж.Методи Чимев за допълване на дневния ред с
докладна записка . /вх. № 53/23.01.2017г./.
Който е “за” това да допълним дневния ред с извънредните докладни записки, моля
да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

27

2

“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

Приема се.
Гласуваме целия дневния ред с допълнението.
Който е съгласен да приемем дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия
за определяне на трасе за подземна електрическа кабелна линия “Кабелен електропровод
– СН от В.Е-20 kV на ТП “ДЗС”, с. Бистрица към извод “Самораново” на ПС “Марек” за
външно ел. захранване на обектите в поземлен имот с идентификатор 04220.18.32,
местност “Фандаклъка”, по кадастралната карта на с. Бистрица община Дупница, област
Кюстендил. /вх. № 741/22.12.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Дупница за 2017 г. /вх. № 12/10.01.2017г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на бюджета на Община Дупница за 2017 година. /вх. № 13/10.01.2017г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на
населени места на територията на Община Дупница, съгласно ПМС № 67 от 14.04.2010 г.
за заплатите в бюджетната организация и дейности, във връзка с ПМС № 3 от 15.01.2014
г., както и Наредбата за работните заплати в държавната администрация. /вх. №
21/17.01.2017г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2017 год. /вх. №
22/17.01.2017г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
“ДУПНИЦАТРАНС”, гр. Дупница с едноличен собственик на капитала Община Дупница.
/вх. № 23/17.01.2017г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение в сграда –
публична общинска собственост, находащ се в с. Крайници. /вх. № 25/17.01.2017г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 87727.19.36 по
кадастралната карта на село Яхиново. /вх. № 26/17.01.2017г./
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9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 197/02.12.2016 год. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община
Дупница. /вх. № 33/17.01.2017г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в парцел IX-76
в кв. 1 по регулационния план на с. Дяконо, община Дупница, чрез продажба на частта на
общината. /вх. № 35/18.01.2017г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предварително съгласие за промяна на предназначението на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.27.357 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 3993 кв. м –
пасище, за разширение на Гробищен парк Дупница. /вх. № 38/19.01.2017г./
12. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС Дупница, относно
Откриване на допълнителна процедура за попълване списъка на съдебни заседатели за
съдебния район на Районен съд – Дупница. /вх. № 71/26.01.2017г./.
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно Промени в
Закон за автомобилните превози обнародван в ДВ, бр. 82/ 17.09.1999 г. изм. и доп. бр.
32/22.04.2016 г. /вх. № 739/21.12.2016г./.
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на новородени деца, вписани в
регистъра на населението на община Дупница по постоянен адрес. /вх. № 67/25.01.2017г./.
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Проект
“Интегриран градски транспорт в гр. Дупница” по ОП “Региони в растеж 2014-2020”. /вх.
№ 53/23.01.2017г./.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Първа точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за определяне на трасе за подземна електрическа
кабелна линия “Кабелен електропровод – СН от В.Е-20 kV на ТП “ДЗС”, с. Бистрица към
извод “Самораново” на ПС “Марек” за външно ел. захранване на обектите в поземлен имот с
идентификатор 04220.18.32, местност “Фандаклъка”, по кадастралната карта на с. Бистрица
община Дупница, област Кюстендил. /вх. № 741/22.12.2016г./
Моля арх. Пилев за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общ.съветници.
Комисията проведе своето редовно заседание, като първа точка разгледа настоящата
докладна и констатира, че са налице всички документи необходими за да приемем този ПУП.
На предишни сесии ние сме взели решение за подобряване на задание техническо, взели сме
решение за преминаване през общ.собственост на съответните трасета. Общ.експертен съвет
също е дал положително становище, затова предлагам общ.съветници да гласуват за
докладната.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви арх. Пилев.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№1
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Общински съвет – Дупница, одобрява Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за определяне на трасе за подземна електрическа кабелна линия “Кабелен
електропровод – СН от В.Е-20 kV на ТП “ДЗС”, с. Бистрица към извод “Самораново” на ПС
“Марек” за външно ел. захранване на обектите в поземлен имот с идентификатор 04220.18.32,
местност “Фандаклъка”, по кадастралната карта на с. Бистрица община Дупница, област
Кюстендил.
Трасето на ел. провода започва от В.Е-20 kV на ТП “ДЗС” с. Бистрица към извод
“Самораново” на ПС “Марек” и минава през поземлени имоти с идентификатори 04220.11.36,
04220.11.37, 04220.57.35, 04220.57.42, 04220.57.41, 04220.57.13, 04220.57.36 и 04220.16.100.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
решението подлежи на обжалване в тридесет дневен срок от обнародването му в Държавен
вестник чрез Община Дупница пред Административен съд - Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 г. /вх. № 12/10.01.2017г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г- кмет,
Г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Комисията има положително становище. Интересното в тазгодишната стратегия е, че
приходите от продажба на нефинансови дълготрайни материални активи на общината са
редуцирани от 800 000 на 550 000 това, което изяснихме на комисията. Според нас е пореално и по-точно с оглед на това, което успяхме да продадеме за последната година. Ако
обаче падне мораториума върху земите по чл. 19 предлагаме и кмета според мен ще ни
подкрепи веднага да включиме и земи по чл. 19. Като цяло рамката я виждате сериозна е над
милион и нещо и от наеми и концесии и от продажби. Дано успееме да изпълниме тази
инвестиционна програма.
Уважаеми г-н кмете от името на ОДБ изказваме нашите не резерви но особено мнение
по отношение на преместваемите обекти заложени в ЖК “Бистрица”. Вие знаете, че ние
имаме виждания и желание по отношение архитектурата на града. Ще бъдеме изключително
внимателни, когато дойде време за предлагане на тези терени с оглед общата визия затова как
ще изглежда ЖК “Бистрица” и с оглед на сега проекта, който предстои.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
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Моля арх. Пилев за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Положително становище и на ТСУ комисията.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

/обаждане от залата /
Извинявам се. По процедура връщам обсъждането на тази точка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Имате думата г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Аз пожелавам да се изпълни тази програма. За имота, който е от 5 декара и 76 кв.м. в
ЖК “Бистрица” дали става въпрос за стадион?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-жа Великова, може би ще отговори на въпроса.
ИНЖ. НАДЯ ВЕЛИКОВА – Гл.специалист:
Здравейте уважаеми общ.съветници.
Това не е стадиона по бейзбол. Това е терена между стадиона и ул.”Черни връх”. Той е
5 дка и е отреден за комплексно обществено обслужване. Предлагали сме го и друг път и
чакаме инвеститор, който да го закупи.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Други желаещи? Няма.
Гласуваме отново.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
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, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№2
1.Общински съвет – Дупница приема Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 г.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на бюджета на Община Дупница за 2017 година. /вх.
№ 13/10.01.2017г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
ИК разгледа бюджета в присъствието на финансовия екип на общината. Зададоха се
доста въпроси. Уточниха се тенденции, възможности, недостатъци. Това, което ще кажа от
името на ИК е, че най-важното от това което стана ясно е, че може да направи едно…факта,
че са върнати нови 700 000 лв. задължения и към момента размера на просрочените
задължения е 2 милиона и половина по някакъв начин като че ли вече общината финансово е
стабилизирана.С оглед на това, че все повече се отварят възможности за финансиране на нови
инвестиционни дейности. Това е становището на финансовия екип на общината и дай боже да
бъде така.
Становището на ИК е бюджета да бъде приет.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Моля арх. Пилев за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията по ТСУ очаквайки да чуе допълнително отговори на някои въпроси, които
ще бъдат поставени в залата реши да вземе становище в залата.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря арх. Пилев.
На здравеопазването комисията.
Заповядайте д-р Никулчин.
Д-Р ЙОРДАН НИКУЛЧИН - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
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Уважаеми кмете,
Уважаеми колеги.
На първото редовно заседание на комисията по здравеопазване не стигнахме до ясно
становище по отношение на бюджета. Оставихме го за разглеждане в зала.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Никулчин.
Ще помоля г-жа Инкьова за становището на комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми кмете,
Уважаеми общ. съветници.
Комисията по образование и култура проведе своето редовно заседание. От 5 членна
комисия 4 присъстваха. Г-н Михалчев отсъства по служебни причини както и днес.
Разгледахме внимателно предложения бюджет като акцентирахме върху средствата
предвидени за образование и култура. Направи ни впечатление, че за култура са предвидени
по-малко средства от миналата година. По отношение на образование предвидени са 20 000
лв. за маломерни паралелки, което е същата сума както и миналата година. Дано да се
справиме със селските училища, където има маломерни паралелки. Хубавото е, че са
предвидени ремонти по капиталови ремонти в детските градини по отношение промяна на
отоплителната инсталация. Принципно приехме това, което е предложено но колегите си
запазват правото да се изкажат в зала.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Ще помоля г-н Павлов за становището на комисията по спорт и младежки дейности.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Г-н кмете,
Колеги.
Нашата комисия също проведе заседание. Беше обсъден бюджета на община
Дупница.По принцип колегите са съгласни с бюджета като особено адмирираме в сектор
спорт отпуснатите 50 000 лв. за ФК “Марек”. Разбира се на нас ни се иска да има повече пари
за спортните клубове в община Дупница, но се съобразяваме с реалностите и ще се стараеме
максимално добре да ги оползотвориме това, което е залегнало в бюджета.
Комисията изразява положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Колеги имате думата.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ще направя политическо изказване от името на ОДБ.
Ние разгледахме в ОДБ бюджета. По отношение на приходната част е, че приходите са
това което са . Приходите са горе-долу константна величина и преди малко споменахме вече.
Тук ми се иска дебело да подчертая важността и значението на ОбС по отношение
генерирането на идеи за това как може да увеличиме приходите на общината. За пример
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приходите на нашата община са далеч под приходите на общини от нашия калибър, но има и
общини доста по-зле от нас, говоря за местните приходи. Иначе казано …оценката на ОДБ е,
че това е един балансиран бюджет. Бюджет, който покрива разходите необходими за
издръжка, бюджет който се опитва и генерира разходи за инвестиции а на нас ни се иска тези
разходи да бъдат все повече и все повече. Това е и целта на всяко едно управление. От тази
гледна точка може би е време този ОбС да генерира идеи, които да бъдат въплатени в
бюджета чрез инвестиции. Доста примери коментирахме на ИК не е ли време да поставиме
някои сериозни проекти както например проекта за ски център или подобни неща. Много
хора в тази зала са успешни хора с успешен бизнес. Хора, които са измислили нещо и сега е
време наистина да се понапънеме и да направиме така как в общинския бюджет да се
увеличат приходите. Това трябва да ни бъде цел №1 на нас като общ.съветници.
По отношение на разходите. Аз много пъти от този микрофон не съм спестявал своите
критики към звена, които според мен трябва да бъдат реформирани. Ние в ОДБ считаме, че
има твърде много звена, които се отнасят по един чисто комунистически начин към
субсидиите, които им се отпускат. Смисъла на тези субсидии не е да издържаме човека и да
му даваме заплатка, смисъла е да генерираме растеж. Това е определението, което трябва да
съдържа всяка една субсидия и не случайно субсидия за нас е мръсна дума и е време да
минеме към проектното начало. От друга страна последните инициативи, това което
различава днешния бюджет от останалите е входираните макар и сега от г-н кмета две нови
предложения, които ние изцяло адмирираме. Ще се гледа за раждаемостта така, че после ще
се говори на тази тема. Заявеното намерение за подкрепа на селските училища получават
нашата 100 % подкрепа. Г-жа Китанова ни предостави една справка…за ваше сведение ще ви
бъде доста интересно. Училището в Самораново за 5 годишен период има наймалък…намаление на учениците от 97 на 90, но са били и 102. В Крайници от 121 станали са
129, 127, 123 сега са 108. Това е около 20 % намаление. Училището в Яхиново от 117 сега са
79. Ясна безумна тенденция към намаление на децата в Яхиново, което значи че догодина
трябва да се гласува закриване на училището.
От тази гледна точка мярката, която предлагате за дофинансиране училищата е мярка
във вярната посока.
Г-н кмете факта, че общината и вашия екип осигурява тези средства и са намерили
начин е похвален. Само, че сега много ни се иска и това което ще дадете да бъде
оползотворено по такъв начин, че да намериме механизма по който тези деца да останат да
учат в селото. Да намериме причината и да намериме решението, защото ако сега едни 30 000
лв. дадете и господа учителите си гласуват увеличение на работните заплати няма да реши
проблема. Не казвам какво да бъде, просто препоръчвам да се …вашите експерти заедно с не
лошата комисия в ОбС по образование да намерят причината и да я решиме. Защото много
клишета са се чули как село без училище и т.н..Чудесно решение, поздравяваме ви за него и
ви молиме още повече да обърнеме внимание върху селските училища и върху градските
училища. Реформата, която направихме в детските градини …все още не знаеме какъв е
резултата от нея. Искани се и там да имаме добър резултат. На нас от ОДБ ни се иска 2017 г.
да бъде годината на образованието в община Дупница. да бъде годината в която да се
съсредоточиме …както 2016 се занимавахме със асоциации водни, нека 2017 да насочиме
своите усилия в образованието, защото образованието е в крайна сметка това, което ще
определи бъдещето на тази община. Ако трябва да се увеличи експертния потенциал, да се
увеличат работните срещи на общ.съветници но образованието да стане приоритет за община
Дупница. Ние ще подкрепиме бюджета в този му вид оставаме отворена вратичка надяваме се
да падне мораториума върху земите по чл. 19. Изключителни надежди залагаме на ОУП,
където генерираме идеи за бъдещ растеж и за решаване на немалко социални дейности.
Изказваме резерви към БКС-то което се опитвате да направите въпреки, че не го отричаме.
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Нека с този бюджет да бъде годината на образованието, но и годината на растеж в община
Дупница.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости.
Ставам, за да изразя становището на групата на НС, то ще бъде кратко. Нашата група
ще подкрепи бюджет 2017, защото в него за първи път от години намираме отражение на
поставени наши проблеми и давани идеи в предходни години, които не са намирали
реализация в предлагани досега бюджети и поради тази причина нашата подкрепа ще бъде
“за”. Даваме кредит на доверие на местната управа, но ще останем неин коректив, т.е. когато
нещата които са написани и обещани, поети като ангажименти от администрацията не са в
правилната посока и има крачки в страни ние няма да си спестим нашата критика и ще бъдем
коректив на управлението на община Дупница. Нашата група приветства намерението на
общината, което се появява за първи път за данъчните облекчения, които ОА със своя
докладна 67 се предлага на нашето внимание и гласуване днес за данъчни облекчения на
млади семейства с новородени деца. Приветстваме това, че общината е разтворила да
погледне на млади семейства и новородените не само на гр. Дупница но и в селата от цялата
община за да могат да се почувстват живеещите млади хора по селата а и не само те а и хора
равно поставени с живеещите в града, каквото в много от случаите не се наблюдава.
Одобряваме идеята за допълнително финансиране финансов ресурс за трите селски училища,
което е похвално но според нас не трябва да се набляга само върху това да се правят
инвестиции и да се наливат в тези училища, които да бъдат за ремонтиране и поддържане на
тяхната материална база. Видно от това, че както каза г-н Костадинов тенденцията която се
наблюдава за намаляване на броя на учениците по селата говори, че там трябва да се помисли
за иновации в образователната част, да се направи съвместно общината има своя капацитет,
експерти. Може заедно с директорите на тези училища да бъдат разработени такива програми
иновативни, които да предлагат модерно и съвременно обучение, така че учениците да има за
какво да остават там и родителите да виждат че тяхното училище не е по-лошо от градското
и, че децата ще намерят добра среда и за обучение и за време което ще прекарват в сградата
на училището. Т.е. апела ни е не само инвестиции в изграждането и оборудването технически
ремонти на училищата а да се помисли и за учебния процес. Защото както каза и г-н
Костадинов не ми ще да мисля, че в следващите години наблюдавайки тенденцията ОбС ще
бъде подложен да взима пак тежки решения за закриване на училища в големи села на
територията на община Дупница.
По отношение на предложените пари в сферата на културата, че те пак не са
достатъчни. Може би там трябва да се обърне повече внимание и да се наблегне и да намерят
алтернативни форми, за да може средствата, които са предвидени да стават все повече и
повече и да обезпечат един наистина богат културен живот за жителите на община Дупница и
да се насърчава дейността както на Исторически музей, на ОбДТ, на изложбените зали, на
читалищата защото това е начина по който можем да съхраним българщината и духовността
на територията на община Дупница. Правя и препратка към Историческия музей защото съм
взела думата може би да се намери реализация на наша твърде стара идея да се намери
вариант за реконструкция и на Аракчийски мост. Това е един архитектурен паметник на
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културата 15 век построен ние в 21 век да не можем да съхраним това историческо богатство.
Мисля, че в тази посока може да се работи да се намерят форми и програми по които това
нещо да бъде реализирано и да съхраним една историческа и културна наследственост за гр.
Дупница.
Разбрах от моите колеги, че на комисия може би по образование и култура е
възникнало притеснение по отношение на т.5.3.3. субсидии за спортни клубове за развитие на
масовия спорт по ред и условия 100 000 за спортните клубове и 50 000 лв. на
ФК”Марек1915”. Зададох въпроса на г-жа Китанова и тъй като тя отговори утвърдително, че
това е вярния текст, няма тълкувание че от тези 100 000 лв. ще бъдат извадени 50 000 за ФК.
Това са две различни суми за две различни пера. Бях решила да не задавам този въпрос но
тяхна е молбата да го задам от микрофона, за да дадат пояснение по тази точка и да настъпи и
успокоение сред клубовете на територията на общината, че парите са 100 000, а не 50 000.
Подкрепяме ви. Бюджета ще бъде гласуван от нас с препоръките и забележките, които
направих в моето изказване.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Николова.
Може би г-жа Китанова ще отговори.
/ отговор от място/
Благодаря г-жо Китанова.
Колеги имате думата.
Заповядайте г-н Георгиев.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми кмете,
Колеги съветници.
Взимам думата като член на здравната комисия. Искам днес при обсъждането на
бюджета да ви запозная…хубаво е всичко което чухме досега. Да се дава за спорт, за култура
за всичко. Парите за социални дейности са намалени наполовина от 10 000 на 5 000. Не ми се
ще да си мисля, че жителите на общината са станали с 50% по-здрави и на нас няма да ни се
налага да отпускаме пари.
Другото, което искам да алармирам е, че най-вероятно в средата на годината ще се
наложи или да спреме приемането на докладните или да гласуваме допълнително пари.
Алармирам, за да не стане така при обсъждането на бюджета сме били съгласни.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н мете,
Уважаеми колеги.
Ние от групата на БСП няма да подкрепим проекто бюджета за 2017 г.. първо не сме
управляващи. Вие в това си качество имате необходимото мнозинство, както чуваме от
изказванията бюджета да мине без проблеми. Друго, което ни притеснява е от изказванията
чухме по-скоро това се определя като бюджет на стабилността. Според мен това е бюджет на
застоя. Поредна година не се предлагат мерки за увеличаване на собствените приходи. По
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никакъв начин с този бюджет не подкрепяме малкия и среден бизнес, не насърчаваме
инвестициите в общината а ние всяка година намаляваме с 500 души. Община Дупница всяка
година намалява с 500 души. Кмета би трябвало да вземе мерки за промяна на тази черна
статистика. Вариантите са да задържим изтичането на хора и да привлечем други да дойдат
тук не заради хубавите детски градини, които безспорно имаме и условия за младите
семейства в този смисъл, но и за работа и условия за професионално защо не и кариерно
развитие. Много общини от нашия ранг го правят това и са наистина европейски общини.
Община Дупница за съжаление не може да се похвали с престижно място в тази
класация. Затова успех на реализирането на бюджета и нека заедно помислим през годината
за промяна на тази черна статистика за подобряване условията за инвестиции първо за нашия
местния бизнес а защо не и външен бизнес в Община Дупница.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОД ЧИМЕВ – Кмет:
Чудех се как да започна ама айде ще започна с това което каза г-н Павлов. Извинявам
се ако бюджета е довел до енергийна криза. Подхода да кажеш не подкрепям нещо
предполага предлагам да направите в тази насока такава стъпка да предприемете такива
действия да реализирате такива начинания, иначе останалото е утре трябва да ме карате да се
извинявам, че слънцето не е изгряло.
По повод на това, което казахте ако сте си правили труда г-н Павлов през последните
години да следите процеса в община Дупница може и да ви е направило впечатление, че
влизайки в тази община като кметско ръководство имаше една стартирала детска градина с не
разплатени задължения, имаше съсловие учителско с около милион и половина просрочия,
имаше училища и детски градини несанирани, неотоплени. Това, което се предложи днес и
беше споменато от колеги в посока насърчаване раждаемост и подпомагане на родители на
новородени е нещо, което всеки би искал да направи. То е обвързано с финансов ресурс и
финансови възможности.Е, пак в изходни позиции тук стояха едни огромни задължения, но
при такива изх.данни човек гледа как да оцелее и след това какво да направи. Е, факт е че
вече имаме възможност да мислим и в тази посока. Ще затворя тая тема с докладната, която
предстои. Намеренията на общината като кметско ръководство, на вас като ОбС са
предполагам в една посока. Но тука трябва да сме наясно демографския проблем на България
не зависи от нас. Ние може да създадем предпоставки нашите съграждани да имат пооблекчени условия. Но ако кмет на село население на село, директор на селско училище не
проявяват инициативност и не помагат процеса да се случва ние, че ще отделим ресурс с
който да подпомогнеме мисля, че няма да бъде в особена полза. Аз съм склонен да приема и
препоръката, която чух преди малко. Когато правим подобни действия не препоръчително а е
задължително в края на учебна година да търсим резултат. Прираст като население трудно, но
като брой новородени деца в селата имахме справка, която предполагам и на вас ви е
предоставена. Не може от 20 деца родени в дадено село да бъдат записани 2, 3 или 5. Не
искам да се бъркам в правото на избор на никой родител, но това предполага др.помисли. Или
нещото което им предлагаме не е добро, може да има и др. обективни причини. Т.е. ние се
стараем да работим в посока предпоставки да имаме добра база, осигурени учители като ФРЗ
останалото трябва да помагат тези, които имат отношение по веригата.
Много лош показател е приход на учебно заведение/ ФРЗ. Не е нормално прихода,
който влиза в едно учебно заведение да бъде усвоен над 90% за заплата на учителски

13

персонал. Съотношението бр.деца/бр. учители пада на около 9-10 деца. В училищата в града
не е така по обясними причини, но и там не пречи да бъде променено.
Повода за тези наши предложения са именно от тези притеснителни данни. За
миналата година имаме записани 348 новородени деца, смъртните актове са над 800. Фактите
говорят много притеснително. Община Дупница намалява като население между 500-700
човека на година. Факти. По повод на сумите в областта култура и спорт. Тук също искам да
върна колегите с по-не обременена памет, които помнят какъв финансов ресурс се заделяше в
тези пера. Вярвайте…не вярвам да не се обиди някой от вас да не иска да помагаме на всяко
едно добро начинание, но има принцип, който е редно да бъде спазван. Ние пак се опитваме
заедно с ваша помощ да създаваме предпоставки, но хората които развиват дали спорт дали
култура трябва да създават такава среда, да провеждат мероприятие не само като консуматор
на тази услуга. Биляна е тук знае за всеки един фестивал, който се провежда на територията
не само на България но и на Европа навсякъде има такси участие, за поемане на разходи по
престой, по спане…Организатора прави логистиката, награден фонд ако има такъв и създава
условия. Може ние да искаме да сме инициатори в посока да поемаме 3-4 фестивала на
година, които да обезпечим изцяло финансово, както и за спортните мероприятия. Когато
някой иска на направи …Михалчев го няма човека е в Щатите. Когато тръгнаха да правят
Балканското първенство дойдоха с президента на федерацията от нас е това, това общината
може ли да ни предостави зала, рекламни материали…трябва да има баланс.
Сумата за ФК е отделно извън сумата за останалите спортни клубове. Пак ще се обиди
някой колега от спорта сигурно. Имаме в даден спорт 3-4 клуба регистрирани, където има по
3,4 или 5 деца. Какво го правим? Да вземеме 1 000 лв. за новосформиран клуб ли или идеята е
да развиваме спор и да създаваме предпоставки нашите деца да има къде да отидат да
спортуват.Е такива нещица, които възникват трябва да ги отсяваме. За мен бюджета като цяло
е реалистичен. Преди да го внесеме за разглеждане по процедура се дава за съгласуване през
МФ. Това, което получихме незнам на ИК дали е обсъждано…препоръките бяха община
Дупница след като има просрочени задължения да се концентрира върху тяхното погасяване.
Култура, спорт, капиталови разходи да бъдат съобразени с държавните субсидии.Ако някой
от вас формирайки семейния си бюджет знае, че има 100 единици прави планове да харчи
200. Така е и общ.бюджет. Беше странен въпроса на един колега тези 700 000 лв. които
погасихте само на хартия ли са? Няма такова нещо. На хартия никой не съгласува министър
на финансите или експерт от МФ трябва да ви уверя, че зная ежемесечно движението на
нашите плащания разходна и приходна част. Някои неща се случват защото са създадени
предпоставки, помогнали сте определено с ваши решения това да го има.
Мога да кажа, че община Дупница финансово функционира спокойно и без проблеми.
Това мога да ви уверя и предполагам се усеща.
Благодаря. Ако има въпроси мога да отговоря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Павлов реплика.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Акцента на моето изказване беше г-н кмете беше в това, че не виждам в проекта за
бюджет мерки за подпомагане на бизнеса и оттам за увеличаване на собствените приходи.
Дадох само пример с населението, че намалява. Не чух отново във вашето обяснение
възнамерявате ли да предприемате такива мерки? Чух, че със заемите нещата са на ред и т.н ,
което обаче не пречи според мен да се подпомага и бизнеса.
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ИНЖ. МЕТОД ЧИМЕВ – Кмет:
Как?
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Как? По всевъзможни начини може. Вие сте управляващи вие ги предложете. Аз само
ще ви подскажа, може да ги освободим от такси за опр.период от време 2-3 години докато
стартират. Това е ваш прерогатив, вие управлявате.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Реплика г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ако требва да влезнеме в тоя тон ние като десни ние не требеше да подкрепиме този
бюджет. Това за мене е един чисто комунистически бюджет. Субсидии, смешки, подкрепи,
социални дейности, култура, имал 3 деца дайте му пари…дрън, дрън. Какво лошо има в
културата съм казал хиляди културни пъти. Какво трябва да се направи в културата, едни
консуматори…един комунизъм до ента степен. Сега чуваме БСП няма да подкрепи
защото…еми защото вие сте управляващи вие сте опозиция. Като казвате мерки за бизнеса
подобряване на инвестиционната среда…една много важна част от инвестиционната среда,
която следи всеки инвеститор е политическото равновесие в определената област. Когато
един инвеститор види, че тука е борби, кавги и скандали това нарушава инвестиционната
среда.
Все пак съвсем добронамерено очевидно сме в предизборна кампания. Започва
предизборна кампания, започват предизборните страсти, започва изкривяването на
действителността. Обаче аз в своето изказване преди малко казах г-н Павлов много е важно
да се хванеме за ръце, годината е изключително важна. Година в която се отварят проекти по
“Региони в растеж”, годината на МИГ-овете, на ОУП. Не разбирате ли, че простотията да си
седиш в къщи и да немаш едно предложение за години вече а само да се опозиция не е добро
за общината. Не се ли хванеме за ръце, не генерираме ли идеи…не казвам, че всичко е цветя и
рози обаче времето е решаващо за развитието на нашата община. Това, което идва ще си
замине и чао. Да не говора, че 2020 тропа на вратата и приключват всекакви възможности за
външно финансиране. Затова вие доводите, които изтъквате са твърде неясни, самия вие
разваляте инвестиционната среда. Инвеститора ще си каже те тия там са се хванали за гушите
…понеже говорите за подкрепа за бизнеса. Затова аз ви призовавам преразгледайте вашето
решение, този бюджет не е свещена крави ние също имаме…и всеки може да има хиляди
забележки и виждания.
Г-н кмете очаквах от вас все пак да чуя …това което не можа да се разбере на
комисията аз искам да чуя некакви опасности за нашия бюджет има ли? Говоря от гледна
точка на вече финансовия механизъм за подпомагане е отпаднал, некакви такива опасности,
защото сега това се говори. Дали в кратки срокове да очакваме некакви неприятности? Да ни
съобщите ако имате такива прогнози.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Петров първо.
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Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н кмете,
Уважаеми колеги.
Аз ще подкрепя г-н Павлов за неговото изказване и ще включа с няколко точки, които
гледам в проекто решението за бюджета. Първо според управлението но ГЕРБ за поредна
година ни предлага не бюджет на общината а сбор от числа без посока и трайни решения. Ще
се базирам на т.1.1.2.2.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
108 600 лв.. Никой не каза от колегите за зимното почистване, то е плачевно за общината.
Мога да дам пример с няколко улици и квартали в града, ул.”Ген.Тодоров”, която е зад ДНА
посока Градската градина. Там има 20 см. Лед, хората се трудно придвижват. Кв. “Южен” е
другото место, там не е стъпвала снегопочистваща машина. Бях свидетел как
снегопочистваща техника не може да мине, даже имам информация, че се готви и протест,
защото и самото придвижване до квартала е ужасно. Всички тези неща и тази сума, която е
предвидена това са едните от точките, които ме притесняват.
Второто нещо е в т.21 Упълномощава кмета: 21.1. Да разработва и възлага
подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със
средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие. Ние хубаво упълномощаваме кмета, но вчера в
Боровец се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на югозападния район,
където нямаше представител на община Дупница а представители на МРР направиха
уточнение, че община Дупница е последна по усвояване на проекти в област Кюстендил.
ИНЖ. МЕТОД ЧИМЕВ – Кмет:
Къде го четете това?
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ - общ. съветник:
Аз вчера бях на срещата и там експертите го направиха и това ще бъде публикувано в
сайта на областната администрация.
ИНЖ. МЕТОД ЧИМЕВ – Кмет:
Ако не е вярно ще ви помоля публично да се извините.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ - общ. съветник:
Да, о,кей. Това са две от точките, които ме притесняват и не бих гласувал бюджета за
2017 г..
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров.
Д-р Николова искаше думата за реплика.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Ще взема думата за реплика, на най-вероятно изпусната фраза, изпуснати няколко
изречения от г-н Костадинов. Аз нямам нищо против а и се надявам, че голяма част от този
ОбС срещу инвестиции, инвестиционни програми всичко свързано с това да има повече пари
на територията на община Дупница, но г-н Костадинов какво правиме без образование и без
култура? За какво са ни едни инвестиции като ще се шири някаква простащина, простотия и
необразованост? Според мене ние това нещо трябва да го издигнем както вие казахте да
превърнем 2017 г. в година определена и насочена към образованието на територията на
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община Дупница. Затова смятам, че това за инвестиционната програма и наливане на пари е
само една изпусната фраза без……затова правя забележка. Мисля, че е изпусната фраза и не
го мислите г-н Костадинов навързвайки как направихте изказване в началото на сесията и
обсъждането на бюджета, че искам община Дупница тази година да насочи своето внимание
към образованието. Така, че важни са и образованието и културата. Без тези неща какви
инвестиции и какви 5 лв. става реч.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Николова.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Г-н Председател,
Колеги.
С нас или без нас бюджета ще се приеме бъдете сигурни, ако са 16 гласа 17-ия ще
дойде от нас, така че не е трагично, че нашата група няма да подкрепи бюджета. С найразлични имена се нарича бюджета и балансиран и мързеливи и бързи и т.н. това е обикновен
бюджет. По принцип в дебелите книги пише общинският бюджет е инструмент за реализация
на стратегическия план на политиката на общината. Но дали е така през последните години,
дали бюджета на общини от нашия калибър решават този проблем стратегически. Естествено,
че не е . Един пример ще посоча за капиталови разходи от държавата ни се пада на тия 51 000
жители по 10 лв. от общината по 30 а от еврофондовете по 300. Така, че може всеки да отвори
справката за еврофондовете 15 000 000 за тази година се предвиждат срещу 2 500 000
капиталови разходи…това са възможностите на общината и срещу 600 000 лв. мисля на
държавата. Така, че не знам какво може да направи ОбС, може да се работи да се дават идеи
да помръднеме малко, но нещата не може да се оправят само с решение на ОбС и усилията на
кметската администрация. Защото кмета каза преди малко раждаемостта не можеме да и
влияем кой знае как, смъртността в нашата община е по-висока от средната за страната,
раждаемостта по-ниска от средната за страната, за БВП всеки знае че показва икономическата
сила на една община. Ние действително за областта сме на предпоследно място. За външни
инвестиции 0,5%, областта е също в трагично състояние не всичко зависи от нас. Ние имаме
необх.материали за създаване на тези икономически паркове и т.н. сигурно се движат нещата
но по-бавно за няколко години ние не можеме ако няма политика на държавата не можеме да
изменим коренно нещата. Нашата икономика 95% малки предприятия , не можеме да
задържиме хората в общината.За последните 5 години минус 4 000 отлив, до 20-та година го
дават още 4000 и какво става? Откъде ще събираме тия данъци и какво можеме да направиме.
Ние в доста от тези показатели просто ние сме с вързани ръце. За първи път това мен ме
удовлетворява че основните данни са отчетени за изпълнението за 2016 г., мисля 97%, това е
минус 750 000 лв.така съм направил сметка. На стр.4 открих някои несъответствия данък
върху недвижимите имоти изпълнение 98% а в приложение №2 84%. Данък върху превозните
средства 110% изпълнение а в приложение №2 77%. Незнам на какво се дължи това.
Досега в общината…смятам, че кметската администрация не е имала проблеми при
решаването на големи въпроси от нашата група. Нещо, което ме накара да се въздържа преди
групата да вземе решение да не подкрепи бюджета може да ви струва пресилено, но на
национално съвещание на ГЕРБ сигурно е присъствал някой от вас г-н Константинов такива
обиди. Говореше се за всичките комунистите та лъжци, та чудовища, та т.н.. Аз не мога да
вдигна ръка при това положение, въпреки че го е казал министър-председателя бившия вече.
Аз не мога да се съглася с това нещо всички в един кюп и на боклука. Само заради това няма
да гласувам тоя бюджет, ще гласувам въздържал се.
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Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОД ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Пехливански аз бях такова нещо не е казвано. Това, което е казано е единствено
по повод на лъжа ако се сещате за кой става въпрос. Нищо останало от последните ви реплики
не е споменавано, не е коментирано.
Колегата Петров. Предполагам понеже сте нов в тази зала и не следиш събитията. На
НСИ от миналата година много ясно беше казано, това не е нито структура на ГЕРБ, нито по
поръчка на ГЕРБ, най-малко по поръчка на кмета на община Дупница. За Кюстендилска
област община Дупница е първенец по усвоени средства от еврофондове от глава от
населението. Факт. Така, че очаквам публично от вас извинение по темата.
Ще дам думата на колегата Георгиев 2-3 приказки да уточни. Преди да завърша по
повод на бизнеса 2012 г. още в началото на една от сесиите на ОбС всички такси касаещи
инвестиции посока строителство, съгласуване на проекти и т.н. бяха драстично намалени.
През 2016 г. града стигна дотам, че фирмите които работеха на териториите на града нямаха
възможност да наберат работна ръка поради липса на такава. Показател за какво е според вас?
Когато тръгна националната програма по саниране пак другарите отляво бяха тези, които
обясняваха колко пошла гадна, крадлива и незнам каква била въпросната кампания, която ще
ограбела на хората апартаментите. В резултат на това стигнахме до 24 блока. След като
видяха хората, че проблем няма в момента имаме 83-84 заявления, защото е много лоша.
Някой да ти смени дограмата, покрив, общи помещения лоша програма без пари.
Когато тръгнахме да продаваме земи по чл.19 вие бяхте тези, които спирахте
продажбите, вие ме ограничихте да не продавам над 1 дка.. От една страна ми казвате кмете
помагай на това и това, от друга страна не неможе. Каква ни е идея днес? Разбирам
предизборно е. Бюджет на община и политика на политическа партия я малко да ги
разграничаваме. Говориме за една календарна година какво искаме да се случи на
територията на нашата община. Аз не искам хвалби аз искам рационални предложения. Искам
кмете тука дай да направиме еди какво си.Обществено обсъждане няма никой. Един месец
виси проекто бюджета никакви предложения. ИК никакво присъствие. Идвате на зала и
казвате ние не подкрепяме бюджета. О,кей така разбирате, така я правите не се сърдя.
Емоционален съм, извинявайте. Когато човек има ангажираност към съгражданите от
тази община според мен е редно да бъде кмете искаме от вас като ОА да направите това, това
бихте ли го направили кажете можете, не можете. Така се работи според мен. Извинявайте за
този тон.
Може ли на г-н Георгиев думата.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ - Зам.кмет:
Ще бъда максимално кратък. В конкретния случай това което каза г-н Петров е пълна
глупост и манипулация. Моля общ.съветници, когато се изказват по такива въпроси да се
подготвят. Първо г-н петров искам да ви попитам след като сте толкова компетентен спрямо
кой сме на последно място, кои са бенефициентите по регионално развитие в област
Кюстендил?
/обаждане от място/
Г-н Петров говорите пълни глупости в момента.Ще ви кажа следното нещо. До
момента по ОП “Регионално развитие” В България няма нито един приключил проект.
Никъде няма приключил проект. Проектите започнаха да се разглеждат в края на миналата
година. Срока за изпълнение на първите 75% от бюджета на проектите е 30 юни 2018 г..
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пълна глупост и манипулация е към момента да говорите какво е изпълнено и какво не. Няма
приключил проект в България по
ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. Миналата
седмица…тая седмица началото подписа споразумение с МРРБ за отпускане на 1 000 000 лв.
за подземната инфраструктура на ЖК “Бистрица”. Пари, които са извън бюджета по
“Регионално развитие”. В понеделник обявяваме процедурата за ЖК “Бистрица”, защото вече
гарантирахме подмяната на водопровода и канализацията и ви уверявам че това ще е първия
проект в областта който ще бъде финализиран, но не преди крайния срок. Никой няма да се
напъва, в България никой няма да се напъва преди 30 юни 2018 г., технически не е възможно
да бъдат подписани договори с министерството, да бъдат проведени обществените поръчки,
да се чака срока за обжалване така че не знам като какъв сте бил на тоя регионален съвет,
защото очевидно не сте член как сте се промъкнал там, някой ви е пуснал сигурно през задния
вход да влезнете. Очевидно нищо не сте разбрали. Подготвяйте се това са много сериозни
теми. Само 2 общини в област Кюстендил са бенефициенти по програмата това са община
Кюстендил и община Дупница. Дупница е единствения не областен град, чиито бюджет по
“Региони в растеж” е по-голям от този на областния град. Ние имаме по-голям бюджет от
Кюстендил близо 19 000 000 срещу 18 000 000 за Кюстендил, въпреки че теса с 1/3 население
по-голямо от нас. Това са теми, които изискват лека подготовка. Моля да се подготвите
малко по-сериозно, защото това което говорите е пълна манипулация.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
От изказванията досега се очертаха мненията на основните политически групи в ОбС.
Разговора беше стойностен по моя преценка.., но накрая има опасност да отиде в едно друго
русло, което не е подходящо когато става въпрос за обсъждане на бюджет. На по-младите
колеги искам да кажа, че това упражнение сме го играли многократно тия разговори при
обсъждането на всеки един бюджет са били поставяни. Слава богу тази година нямаше
предложения за прехвърляне на средства от едно перо в друго, за делегирани бюджети по
села все неща, които не могат да се случат. Неща могат да се случат само по един единствен
начин и това е разговор с кмета, който единствено може да внесе нови предложения и да
коригира бюджета. Това е бюджета на кмета, на кметското ръководство и както някой
иронично пожела успех на г-н кмета, останалата част му пожелаваме искрено успех г-н кмете
да реализирате проекта за бюджет и да може стъпвайки на неговата база както каза Костадин
Костадинов да разшириме кръгозора и да отидем при решаването на по-сложни и нужни за
обществото на Дупница задачи .
В тази връзка правя процедурно предложение да прекратиме дебатите и преминеме
към гласуване.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря арх.Пилев.
Гласуваме процедура.
Който е “за” прекратяване на дебатите, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
3
няма
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Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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3
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на
общинския дълг, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№3
1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2017
година, както следва:
1.1 По приходите в общ размер на 24 677 493 лв. съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 13625259
лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на
13309703 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 година в размер на 315556 лв., финансирани със
същата сума, съгласно Приложение № 3.
1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 11052234 лв., съгласно
Приложение № 1 и 2, в това число са включени:
1.1.2.1. Местни приходи от дейност 7690500 лв., от тях:
1.1.2.1.1.
Данъчни приходи в размер на 2572000 лв.
1.1.2.1.2.
Приходи от собственост в размер на 1411000 лв.
1.1.2.1.3.
Общински такси в размер на 3127500 лв.
1.1.2.1.4.
Неданъчни и други приходи, вкл. платени данъци в размер на
580000 лв.
1.1.2.2. Трансфери за местни дейности в размер на 3082300 лв. в т.ч.:
1.1.2.2.1.
Обща изравнителна субсидия в размер на 2358600 лв.
1.1.2.2.2.
Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на
108600лв.
1.1.2.2.3.
Целева субс. за капиталови разходи в местни дейности 615100 лв.
1.1.2.3. Временни безлихвени заеми м/у бюджети и СЕС 164446 лв.
1.1.2.4. Трансфери м/у бюджети 106080 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми от/за държ. предпр. и други в размер на 337
800 лв.
1.1.2.6. Финансиране -328892 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по
дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и
преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.
По разходите в размер на 24 677 493 лв., разпределени по функции, дейности и
1.2.
параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 13625259лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 11052234 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на 100 000 лв. и дофинансиране на делегираните от
държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия
368815 лв.
1.3.
Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на
13336 лв.
2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2017 г. по
Приложение № 4.
3. Приема инвестиционната програма за 2017 година /поименен списък на обекти/ в
размер на 2493656 лв., по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5,
раздели А и Б.
3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за
изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 615100 лв. по Приложение
№ 5, раздели А и Б.
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3.2. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажби на
общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6.
4. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2017 г., за възнаграждение в
делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и
сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно
дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности, да се
съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата
определени по единни разходни стандарти и по бюджетни кредити.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 12000 лв.
5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 22000 лв., от тях 2000
лв. помощи за погребение, 15000 лв. по програма “Инвитро”, 5000 лв. други помощи за
социално слаби жители на общината, регистрирани по постоянен адрес.
5.3. Субсидии и целеви разходи за :
5.3.1. Читалища 284700 лв., определени в общ размер според единните разходни
стандарти и разпределени от читалищата по протокол.
5.3.2. Оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на
територията на община Дупница 31100 лв. За културни мероприятия и празници 102200
лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 “Други дейности по културата”.
5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия,
определени от ОбС – гр. Дупница 100000 лв. и целево за ФК „Марек 1915” 50000 лв.
5.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в
малките населени места 20 000 лв.
5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на
принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано
предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да
договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с
нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на
общинския бюджет.
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са
реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните
разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.
6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са
планирани.
7. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които
имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в
организацията, в която работят, по Приложение № 8, с право на възстановяване в рамките
на 100% от действителните разходи.
7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава
поименен списък по т. 7.
8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в
размер на 14825000 лв., съгласно Приложение № 9.
9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2019
г., съгласно Приложение № 10.
10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година, в размер на 900000 лв. в
това число краткосрочен 500 000 лв и дългосрочен 400 000 лв. (Фонд ФЛАГ). При внасяне на
предложение за поемане на дълг, максималният размер на новият общински дълг подлежи на
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промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница
решение.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 година в размер на
0.00 лв.
11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по
облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд “ФЛАГ” и общинските
гаранции към края на 2017 година, в общ размер на 6 000 000 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2017 г. в размер до 1000000 лв, при спазване на правилото наличните към
края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 година в размер до 8000000 лв., при спазване на правилото наличните към
края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2017 година в размер на не по-малко от 30% от общия размер на
просрочените задължения към 31.12.2016 г., или 960000 лв., Приложение № 12.
15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда
да бъдат събрани през 2017 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията,
или 130000 лв, по Приложение № 13.
16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” да бъдат
отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите
по транспорта и пътищата” в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2017 г.
17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота на територии за
общественно ползване” да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота” в
съответствие с ЕБК за 2017 г.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или
друга дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи по т. 1.2. от настоящето решение.
18.4 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и
разходвани средства от дарения и спонсорства.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет,
както и конкретните им права и отговорности.
19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и
субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина
или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото
преустановяване.
19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на
засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на
задължения произтичащи от нормативен акт.
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.
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19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за
местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за
общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със
сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално
съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на
Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на
авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.
20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за
ползване на безлихвен заем от централния бюджет.
20.4. Временно свободните средства по общият бюджет на общината могат да се ползват
за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания,
при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и
на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за
публичните финанси.
20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от
ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви
безлихвен заем от централния бюджет.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
21.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до
31.03. 2017 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да
финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ,
от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2016 г.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 14.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четвърта точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Определяне размера на основните месечни заплати на кмета на
общината и кметовете на населени места на територията на Община Дупница, съгласно
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ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетната организация и дейности, във връзка с
ПМС № 3 от 15.01.2014 г., както и Наредбата за работните заплати в държавната
администрация. /вх. № 21/17.01.2017г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Икономическата комисия има положително становище по тази докладна.
Така и така съм на микрофона и темата е финансова. Преди малко понеже гласувахте
спиране на процедурата само да направя една вметка. Явно трябва да слеземе до А и Б на
бюджета и примерно колеги от БСП можеше да кажете ние не приемаме този бюджет
защото данъците на Община Дупница са много ниски, едни от най-ниските в България. А
това дали съгласно червените и БСП директивите не е добре, ние трябва да вземем поголеми данъци, които пък да преразпределим след това. Е това беше един достоен мотив с
който да гласувате против бюджета. Сега верно е, че наистина данъци предопределят добра
инвестиционна среда, но това е съвсем друго. Извинявам се нали така грешно се възползвах,
но понеже разбрах кмета нали усещах, че Надал води четири на едно и аз съм малко
нервиран и за това си позволих това отклонение. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е съгласен с приемането на така предложения текст, моля да гласува с вдигане
на ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и при
условията на ПМС№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите на бюджетната
организация и дейности и с ПМС № 3 от 15.01.2014 г., както и
Наредбата за работните заплати в държавната администрация, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№4
Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати
на кмета на Община Дупница и кметовете на населени места на територията на община
Дупница, както следва:
І. Кмет на Община Дупница – основна месечна работна заплата в размер на 2 200.00
лева.
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ІІ.Кметове на населени места, поименно, както следва:
1. Кмет на с. Яхиново
2. Кмет на с. Крайници
3. Кмет на с. Самораново
4. Кмет на с. Бистрица
5. Кмет на с. Джерман
6. Кмет на с. Червен брег
7. Кмет на с. Баланово
8. Кмет на с. Дяково
9. Кмет на с. Пипирево
10. Кмет на с. Палатово
11. Кмет на с. Тополница

***

***

Софка Венчова Скоклева
Мариана Кирилова Димитрова
Райна Боянова Александрова
Кирил Чавдаров Огненски
Ангел Кирилов Цветков
Силвия Викентиева Тодорова
Явор Иванов Митов
Росица Лазарова Илиева
Утеха Петрова Маноилова
Христо Ангелов Костадинов
Ананий Божилов Ангарев

***

***

810 лв.
810 лв.
810 лв.
810 лв.
810 лв.
810 лв.
760 лв.
760 лв.
760 лв.
760 лв.
760 лв.

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Общински годишен план за младежта на Община
Дупница за 2017 год. /вх. № 22/17.01.2017г./
Ще помоля за становище първо г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Колеги общински съветници.
Комисията проведе заседание и обсъди годишния план за младежта на Община
Дупница. Има доста факти които са притеснителни. Ще спомена няколко факти които по
принцип са и във връзка с дебатите които бяха до сега с бюджета с демографията, като те са
доста притеснителни и по прогноза на НСИ за периода до 2020 година се очаква младите
хора да намаляват особено рязко, като това ще се отрази на възрастовите групи между 24,
25, 29 години. За съжаление това са тенденции които няма как да дадат добра перспектива
на нашия град. Казвам го не случайно. Това е една от темите които не засегнахме в
предишните дебати, но ние каквото и да правиме, какъвто и бюджет да приемем, каквито и
мерки и инвестиции да правиме, перспективата е в младите хора и ако ние не успеем да ги
задържиме в този град ние сме обречени. В този смисъл, този пран предлага доста мерки
които ние адмирираме, като има и съвсем леки забележки за по-голяма диалогичност между
отделните институции които отговарят за провеждането и изпълнението на тези мерки.
Като цяло комисията приема общия план. Становището ни е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Ще помоля и г-жа Инкьова за становището на комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Госпожи и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура разгледа много внимателно така предложения
план. Ние считаме, че той е детайлен, разнообразен и реално изпълним. Солидаризирам се с
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мнението на г-н Павлов. Подкрепям неговото становище. Наистина това е начина да
ангажираме младите хора с нещо. Статистиката наистина е сериозна и неприятна, че 55% са
безработни. Много интересни инициативи са предложени, но може плана с инициативи да
бъде допълнен. Включени са мероприятия които са наша българска традиция както и
местна, в това число инициативи които са чуждестранни макар, че аз лично много не ги
одобрявам, но те са вече световно така станали са световна традиция като Хелуин и деня на
влюбените. Тук е мястото да кажа, че ако този план и тези инициативи се популяризират
адекватно много повече ще се включат в тях училищата, средните училища където учат деца
млади хора до 19 години. Така, че ние очакваме и аз като директор на училище очакваме
всякаква инициатива. Децата са в училище много инициативни и те ще се включат и ще
можем да участваме в реализирането на този план.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Инкьова. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Аз ще гласувам за тази докладна. Това което се каза е точно така. Но не става въпрос
само за младите до 30 години, същото се отнася и за тези от 30 до 40 от 40 до 50 така, че
текучеството ……… Мисълта ми е по принцип хората се изнасят и това е много тревожно
тъй като аз пак повтарям но до 20-та година с 4 000 човека общината ще намалее ката много
малък процент, че не отдавам всичко на смъртността естествено. И аз за това казвам,
каквото и да правим ние и трябва да правим, не трябва да стоим със скръстени ръце, ние сме
това сигурно за пети път го казвам през тази година, ние сме между клещите на 3 областни
града Благоевград, Кюстендил, Перник, без помощ от държавата няма да минем. Става
въпрос, че колко пъти сме чували ние ето там съдействахме в тази община отива и се прави
инвестиция за някакъв завод, заводчета, цехчета и т.н. Без това ние не можем да минем.
София също на колко километра е от тука и за това може да се въртиме да си се щуркаме
тука, да си приемаме бюджета, да не си приемаме, това е положението. Ние сме изправени
пред голяма опасност след 10, 15 години нашия град да останеме половината. И за това
трябва помощ от държавата. И аз пропуснах да кажа в бюджета тъй като се създаде някакво
напрежение нали хвалиме се че нали финансовите резултати без помощ от държавата. Ама
това не е за хвалба. За хвалба е до някъде. Не ние ще искаме да ни се помага защото на
десетки, милиони се ……тия три милярда от които сигурно и за санирането на някои
общини се дадоха значителни средства. Може би са направили нещо, може би са си го
заработили това нещо, но ние без помощ от държавата няма да минеме. Приемаме си тая
програма и какво от това? Ще помогне малко, но ние не можем да задържим хората тук.
Нито учебни заведения, нито имаме некакви перспективни такива модерни предприятия.
Така, че трябва и това да погледнеме и не трябва да го криеме, да си го говориме. Нито от
кмета зависи, нито от председателя, нито от нас. От всички по малко, но най-много от
държавата. Да се отвори с лице към Дупница и сме стратегически тука център и да ни се
помогне иначе сами няма да се справим.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Колеги.
Не бих се съгласил напълно с колегата Пехливански и моето мнение е малко поразлично. Тук ще отбележа още една статистика която е отбелязана годишния план, която
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показва, че 55 % от младежите със средно образование са безработни в нашата община. Но
лично моето убеждение е, че проблема тези хора да бъдат безработни е това че не са
квалифицирани, а не че няма работа. Г-н кмета много правилно спомена в предишно негово
изказване, че има работодатели които не могат да намерят работна ръка за своите дейности.
На нас трябва да ни е ясно като цяло, че ние сме зависими от цялостната конюнктура и
локация на община Дупница. Много правилно г-н Пехливански отбеляза, че ние се намираме
по средата на 3 големи областни града и има голямо текучество на млада хора към големите
градове било то за работа, било то за образование, защото и работата и образованието са поатрактивни в големите градове. Какво може да направиме ние по този проблем. Едва ли
държавата ще ни помогне в тази насока и аз спасение по тази плоскост не очаквам. Моето
лично убеждение е, че всичко е в наши ръце. В частната инициатива и с помощта и
предпоставките които създаваме ние и община Дупница. Мога да дам един елементарен
пример за преки външни инвестиции. Както г-н Чимев спомена проведеното балканско
първенство със съдействието на община Дупница и на нашия колега общински съветник
Христо Михалчев. По наши груби сметки от това, че за 3 дни тука спаха над 700, 800 човека
са влезли около 350, 400 000 лв. За съжаление такива инициативи са рядкост. Вие много
добре знаете, че това е факт. Но колкото повече такива неща се случват в нашия град
толкова по-атрактивен той ще става за живеене, включително и създаването на атрактивни
работни места, които ще бъдат предпочитани от тези безработни младежи. Не е тайна, че
всички предпочитат в областта на ай ти технологиите, в новите технологии. Чувам и
колегите от ляво говорят за заводи, за предприятия. Искам да ви кажа, че колкото и заводи и
предприятия да се отворят младите хора няма да отидат да работят в заводи и предприятия.
Те ще търсят по-доброто, по-високо пратено място и то няма да бъде в нашия град. Така, че
нашите усилия смятам, че трябва да са насочени в тази дейност, в тази насока. Всички
заедно да търсим решение за това как да направим нашия град по-атрактивно място за живот
и говорейки за демографски проблем бих искал да кажа, че демографския проблем не е само
свързан с разликата между раждаемост и смъртност. София не е станала два милиона за
последните 10 години защото са се раждали повече деца. Напротив. Става въпрос и за хора
които могат да дойдат да живеят в нашия град……. Именно. Това е големия въпрос. С какво
ще ги привлечеме тези хора. Нашия град е прекрасен с прекрасна локация, с прекрасна
природа и предпоставки за развитие на всякакви дейности. Това е дами и господа.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ако цитирам г-н Пехливански, не мислех да се изказвам, но ще кажа 2, 3 думи. Тази
програма не е нищо друго освен обезпечение на едни хора да вземат едни заплати. Дайте не
ми говорете глупости много е важно в нашия град това в нашия град онова. Като е важно да
има ай ти специалисти защо никъде тука нямаме паралелка по ай ти. Може ли да имаме
момче със световно известен ай ти специалист, сега друго момче по рано тука е спечелил
медал. Я и доведете тука това момче да го покажем в средните училища и е тука си го
напишете в тази програмка. Това е вашата програмка. Нищо повече освен да вземат един
медиатор по активно включване и тука работи такъв медиатор и той имал 256 срещи дрън,
дрън, шинтири-минтири. Е това са е тия програми. Да не я късам тука публично. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, ще се изкажа по тази точка, защото от предната и тази, тази е по-важна не
защото е програма, а защото е пряко свързана с предната. Според мен капитала на града не
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се единия милион лева които ще разпределяме ние. Това правим ние с бюджетите които
приемаме, одобряваме как кмета ще похарчи 1 000 000 лв. Дали ще даде 100 000 на спорта
или 120 000 на спорта и 100 на културата, защото в рамките на целия бюджет
самостоятелността на кметския екип по отношение на финансите е в рамките на 5% от целия
бюджет. Централната тема за града е тази до колко ние ще излъчим позитивните послания
пред всички потенциални инвеститори, както ние като община така и държавата като такава.
Имайте в предвид, че България е в състезание, пак ви повтарям, с целия останал свят за
инвестиции, а Дупница с всички останали общини в България. Нека не напомняме какъв
беше имиджа на града до преди няколко седмици или години. То е толкова близо, че не знам
какво да кажа. Значи, парите обичат тишината, обичат спокойствието, обичат законите.
Нито на национално ниво законите са такива, че да се спазват от всички, нито на местно.
Така, че нека не търсим под вола теле и да искаме някой да разпореди в Дупница да бъде
построен завод за каквото и да било, защото дори и да се случи пак идваме до тази точка
която според мен е централната. Ако утре бъде построено предприятие с 2 000 работни
места какво ще направиме? Ще внесем китайци, виетнамци или ще намерим в Дупница
потенциалните работници. Аз ви казвам, че ежедневно говоря с бизнеса и проблем е
изключително често случай когато 3-ма не могат да бъдат намерени да не говорим за 300, за
1000 или за 3000. За това това е за мен централната тема, защото точно чрез образованието,
чрез културата и правилните послания ние трябва да създадем идентичност у тези хора и
принадлежност към този град, т.е. те да го обичат и харесват, защото дупничаните са тези
които ще дадат бъдещето на града. Ако пак повтарям чакаме някой да дойде от Щатите,
Изрел или Италия и да направи от нашата Дупница Швейцария, няма да стане. За това по
предната точка бях до един момент изключително доволен и в крайна сметка и така и
завърши с изключение на някои дребни такива отклонения, защото виждам един
съзидателен тон. Това е истината. Това са посланията които чуват включително и
посолствата, включително и посланиците, които са разпределителите на инвестиции. Не е
никой Министър председател или Министър на икономиката. Много разчитам на това тези
ни послания и към младите хора да стигнат често и до тях така, че да казват те какво искат и
как да бъде направено. В интерес на истината тези програми не са само бля, бля. Значи аз
съм присъствал на форуми на които съм бил потресен от инициативата на младите и как ние
възрастните и власт имащите не им обръщаме внимание на тия инициативи. Така, че
молбата ми е не да пренебрегваме тези програми, а в тях да включваме точно това което
очакват те от нас. Това исках да кажа. Благодаря ви за вниманието.
Имате думата колеги.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чр. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№5
1.Общински съвет – Дупница приема Общински годишен план за младежта на Община
Дупница за 2017 год.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Процедура г-жа Инкьова предложи почивка.
15 минути почивка.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги проверка на кворума. В залата присъстват 25 общ.съветника, имаме кворум и
можем да продължим работата си.
Шеста точка в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
“ДУПНИЦАТРАНС”, гр. Дупница с едноличен собственик на капитала Община Дупница.
/вх. № 23/17.01.2017г./
Ще помоля за становището на икономическа комисия. Г-н Костадинов.
Становището е положително. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Аз мисля че групата ще подкрепи тази докладна. Необходимо е такова нещо.
Интересува ме само управителя който се предлага да бъде, до някъде е правилно, защото
мисля, че работи в този отдел Транспорт, ако не се лъжа макар, че знам какъв и е опита там,
но временно изпълняваща. Може след това и на конкурса да се яви и да спечели.
Предполагам, че няма да бъде трансферирана като управителката на ГУМ. Имам един въпрос
ако е тука в залата. Просто да каже ако желае дали се чувства способна да се справи с такова
нещо. И друго. Тъй като направих г-н кмете питане да не губя времето към нея го задавам
този въпрос. Ако не може да отговори да я проверя……. Да, вие ще отговорите. Кога ще се
изплатят субсидиите за последното тримесечие за 2016 г. на шофьорите. Значи аз
изключително пътувам с автобус и постоянно питат. Можех да го направя и да не е на
микрофона, така лично да ви попитам, но сега използвам…….. Казват, че не им е платено
последното тримесечие и от тук им казват един път ще ви преведеме парите, втори път от
София не са преведени. Как стои този въпрос? Защото напоследък гледам, че по автобусите по
5 по 10 човека просто може би ще се създаде една обстановка когато ще спрат да работят тези
хора. Тези пари все пак им помагат донякъде.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Вече им е платено г-н Пехливански. Субсидиите които получават целево са за
тримесечие. След като бяха подадени документи от превозвачи и оформени преди два или три
дни мисля, че им беше нареден превод.
Относно предлагания вариант за управител на евентуално, понеже още не сте го
гласували като докладна, новоучреденото транспортно дружество. При моето уважение към
всеки един, включително и към нашия вариант за управител, това е временен вариант. В
рамките на 1 година след като стартира или докараме нещата до там да стартира дейност
въпросното дружество ще бъде обявен конкурс, ще бъде избран управител. Така, че към
момента това е един временен вариант. Ако сте обърнали внимание не става въпрос и за
получаване на заплата. По обясними причини. Заплатата на управителя тръгва да тече от
момента в който стартира дейността на това дружество. Така, че това е по темата това което
мога да ви кажа. Мерси.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Георгиев иска думата.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. кмет:
Съвсем на бързичко искам да кажа някои неща свързани с този проект и защо подхода
е такъв. Към момента се налага да създадем това дружество защото това е абсолютно
необходимо условие за окончателното одобрение на проекта от управляващия орган. За това в
момента ние предлагаме създаването на такова дружество, а както и г-н Чимев абсолютно
коректно посочи, реално очакването то да заработи след около да речеме 7, 8 месеца до
година, тъй като предстои вече сключването на договора с ОП, провеждането на търг за
закупуване на необходимата транспортна техника, извършване на съответните ремонти по
улиците които са главната част от този проект по основния ни замисъл така една широка част
от пътната инфраструктура да бъде рехабилитирана и едва тогава дружеството ще започне да
работи. На г-н Пехливански само искам да отговоря разбира се и г-жа Илинска ще вземе
думата, защото за мене едно от предложенията г-жа Илинска да бъде временен управител на
това дружество беше моя. Защо стигнахме до тази идея? Тя е човек който е завършил
европеистика и до този момент е един от тримата или четиримата човека който всъщност е
ангажиран с този проект. В следващите месеци до започване на ефективната работа на
дружеството всъщност ни е необходим за управител човек който да работи по самото
структуриране на европейския проект и аз смятам, че от това което разполагаме в общината тя
действително е най-подходящия човек. Както посочи г-н Чимев в последствие когато
дружеството вече заработи ще има конкурс за който всеки който се чувства подготвен би
могъл да се яви и да претендира да заеме тази позиция. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Само две думи. На икономическа комисия ние разговаряхме и с г-жа Петровска, беше и
г-ца Илинска. Имаме едно не притеснение а бих казал ще насочим много специално внимание
към това дружество с оглед на това, че разходите ни бяха посочени в размер на около 120 000
лв. годишно, което на мен лично ми си струва малко малко за такова дружество. Фокуса на
ОбС трябва да бъде насочен към това дружество за да не би да се случи то да изпадне в ……да
трупа загуби. Очакваните приходи разбира се това е съвсем условно са около 96 000 ни беше
обяснено, при разходи 120, останалите ще се покриват от републиканската субсидия. Само че
аз пак повтарям, че ние все пак трябва да насочиме г-н председател фокуса към дружеството
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за да не би наистина то да не може примерно евентуално да се справи с тези разходи или пък
да не може да събере съответните приходи. Иначе новината всъщност е много голяма, една
голяма част от града се покрива с тази транспортна линия. Аз считам, че така добър е варианта
за трасето, места които до сега не са имали транспорт ще бъдат покрити, но все пак, все пак
ако се види, че е нерентабилна линията евентуално ако може да……..и тука е моя въпрос.
Възможно ли е да се намали броя на курсовете респективно да се редуцира състава на
предприятието, който е около 9, 10 човека ни казаха. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Изцяло споделям притеснението и подобен разговор в доста широк екип водихме. По
същия начин както вие казахте обезпечение около 120 000. За да бъде формирана
необходимата сумата за издръжка тези 96 000 които споменахте това предполага определен
брой пътнико поток които формират прихода. И тук вече възниква въпроса каква е
гаранцията, че ние тези необходими около 280 лв. на ден от билети на пътуващи бихме могли
да ги формираме като преход. Факт е че буди притеснение, факт е че режима на пътуване е
изключително и според мен сгъстен. Една такава транспортна линия в рамките на града да
пътува на 15 минути е…..точно така. И от тук а сетне вървят всички съпътстващи разходи –
гориво, персонал, т.е. брой шофьори и т.н. Факт е и друго, че като всеки проект европейски
има някакъв режим на устойчивост. Вариантите са точно тези които и вие подсказвате.
Разреждане на тази схема което за съжаление официално на този етап няма как да бъде
направено. По проект колегата Георгиев ще ви каже кое е допустимо и кое не. Факт е че ние
нямаме вариант да избягаме от този вид транспортна схема. Около 7,6 км е дължината в двете
посоки на тази линия. Не случайно ако сте обърнали внимание освен, че не са обхванати до
сега райони и квартали където нямахме такъв обществен транспорт, точно там имаме
проблеми с инфраструктурата. И от двете неща трябваше да стигнем до един междинен
вариант който хем да удовлетвори пътнико потока, хем да решим проблем с инфраструктура.
Краси, нещо можеш ли да добавиш по темата?
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. кмет:
Нещата които коментираме всъщност са предмет на един изключително сериозен
анализ правен от професионалисти в които е описано абсолютно всички параметри на проекта
и какво трябва да има. Аз мога да ни кажа принципно, подготвил съм се, не знам дали няма да
ви отегча разбира се какъв е разхода на километър пробег. Всъщност г-н Костадинов това
което вие цитирахте е наистина абсолютно коректно, но ние сме подготвили, това даже е
песимистичен вариант. Убедени сме, че дружеството дори може да печели, тъй като не е
казано, че то може да се занимава само с дейността по обслужване на въпросната линия 5.
Обсъждат се варианти за покриване да речем на междуградски курсове има свободни линии,
част от автобусите или други автобуси които общината има налични да се присъединят към
капитала на дружеството, да извършват превози на случаен принцип. Г-н Константинов,
извинявам се вие по-добре разбирате тази материя. Има случайни превози нали до колкото
знам когато се наемат автобуси. Така че дружеството има всички шансове дори да печели.
Варианта да се субсидира загубата е един краен вариант който се надявам, че няма да
стигнеме. Колкото до броя на курсовете въпросните проекти трябва да имат съответните
индикатори. Казано на по-ясен език ако тези курсове не са заложени към този момент, ние не
бихме могли да усвоиме 5 000 000 за рехабилитация на пътната инфраструктура, което мисля
че всички сме на ясно че е основната част на този проект. Естествено в допълнение когато
започне да функционира тази линия, което пак казвам ще е вероятно след около година
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възможно е да се направят корекции, има такъв механизъм, но ако тръгнем към промяна на
заложената транспортна схема към момента това означава орязване на бюджета за
инфраструктура и мисля, че всички сме съгласни към момента това не е най-добрия вариант.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев. Ще си позволя да взема думата не по някаква друга причина,
защото считам че поне тая материя ми е изключително ясна. Казах го на Председателски съвет
казвам го и днес. Да си говорим в тази зала глупости не е много целесъобразно. Ако някой
очаква от това да спечелим означава, че или е много наивен или е много глупав. Категорично
трябва всички да знаем, че не само че няма да спечелим, но и ще губим и то значително то
това. Хубавото е това че благодарение на тази линия ще можем да оправим инфраструктурата
по улицата по която минава. Хубавото е това че общината във всеки един момент не искам да
бъда лош пророк, но ще има ресурса да обезпечи евентуалното преустановяване на някое
обслужване. Това предстои без да искам да бъда лош пророк. Така че необходимото зло е да
го направиме. Това го казах и на Председателски съвет това го казвам и сега. Да чакаме да
спечелим и да се позоваваме на някакви въображаеми разходи от порядъка на не знам си
колко хиляди и приходи колко хиляди, като стартира ще видим. Така че това са истинските
неща.
Имате думата.
Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
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30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 113, чл.
114, ал. 3, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 51, ал. 2 от ЗОС,
ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№6
1. Общински съвет – Дупница учредява еднолично търговско дружество с ограничена
отговорност “ДУПНИЦАТРАНС”, гр. Дупница с едноличен собственик на капитала Община
Дупница.
2. Общински съвет Дупница приема Учредителния акт на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД,
гр. Дупница съгласно Приложение № 1, като възлага на Председателя на ОбС – Дупница да го
подпише.
3. Общински съвет Дупница избира за Временно изпълняващ длъжността Управител
на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД, гр. Дупница до провеждане на конкурс и избор на Управител
– Силвия Кирилова Илинска с ЕГН 9108032935, като го задължава да впише регистрацията на
дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
4. Определя възнаграждението на управителя на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД, гр.
Дупница в размер на 860 лв.
4А. Възнаграждението започва да се изплаща след започване на дейност.
Задължението за заплащане на осигуровките е за сметка на дружеството.
5. Общински съвет Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да сключи Договор
за управление на “ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД, гр. Дупница със Силвия Кирилова Илинска за
срок до провеждане на конкурса и избор на Управител.
6. Общински съвет Дупница задължава Кмета на Община Дупница да предостави
временно средства от общинския бюджет в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за осигуряване на
капитала на дружеството, както и средства за заплащане на разноските по учредяване и
вписване на дружеството.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на общински
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недвижим имот – помещение в сграда – публична общинска собственост, находащ се в с.
Крайници. /вх. № 25/17.01.2017г./
Ще помоля за становището на икономическа комисия г-н Костадинов и на ТСУ арх.
Пилев положително.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и чл. 27,
ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
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администрация, 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 г., последно изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015
г. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№7
1.Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс на общински недвижим имот, находящ се в Здравна служба – масивна
двуетажна сграда с идентификатор 39339.504.133.2, с по три стаи и коридор на всеки етаж,
строена 1940 г., УПИ І – за обществен център, кв. 32, с адрес: с. Крайници, ул. “ІІІ-ти
Гвардейски полк” № 13, съгласно издадена схема № 15-589318/29.11.2016 г. на служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил, представляващ помещение със застроена
площ от 56.00 кв.м, от което: лекарски кабинет със застроена площ 40.00 кв.м, приемна със
застроена площ 14.00 кв.м и санитарен възел със застроена площ 2.00 кв.м, на основание
издадено служебно писмо № 08-09-1591(1)/21.12.2016 г. от Главния архитект на Община
Дупница, публична общинска собственост, съгласно АОС № 231/20.10.1998 г., за срок от 10
/десет/ години, при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за лекарски кабинет;
1.2. начална наемна цена – 91.20 /деветдесет и един лева и двадесет стотинки/ лв.
месечно. Върху цената се дължи 20% ДДС;
1.3. депозит – 18.24 /осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лв.,
представляващ 20% от началната наемна цена.
2. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 87727.19.36 по
кадастралната карта на село Яхиново. /вх. № 26/17.01.2017г./
Арх. Пилев, становището на ТСУ. Положително. Благодаря ви. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Много се извинявам.
Уважаеми дами и господа.
Нали си спомняте, че последния път когато гледахме такъв обект ние заявихме че ще
направим обща комисия с ТСУ и ще направим механизъм по който да се разглеждат такива
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възстановявания. Сега съм изненадан от решението на колегите от ТСУ, защото тогава
имахме много спорове, много дебати, наистина много, но в крайна сметка все пак г-н Пилев
некои решения достигнахме. Едно от решенията беше когато ще се възстановява такъв имот
колегите тук от общинския отдел да ни дадат цялата местност. Ето сега примерно
разглеждаме местността “Ветренско” ако отворите картата кадастралната. Първо противно
на това което аз бях против да разглеждаме документи не всичките поне комисията
ксерокопия които знаете че могат да бъдат лесно манипулирани. Отново ксерокопия. Все
пак ако погледнете местността “Ветренско” и погледнете имота който се възстановява ще
видите че той е на границата на селото. Аз питам. След като 35 е задраснато и е направо 36,
защо се дава тази част. Ето прост въпрос. Защо се дава тази част която е от към селото а не
се даде другата част от другата страна? До нея няма път няма нищо. Много от участниците
тогава на комисията не разбраха моите доводи. Простичко само ще ви защриховам няколко
въпроса. Ако един наследник отиде с решение каквото е приложено, практически на
комисията става ясно че нито Поземлената комисия нито нашия отдел проверява какво се
случва. Почти не проверява. И отива един наследник, възстановяваме му, след 5 години
отива друг наследник пак, който пак е наследник на еди кого си. Комисията поземлената му
издава същото решение и той отново със същото решение се явява тука при вас и на него ще
възстановим още 900 кв. И ако се яви 3-ти и 5-ти наследник…….Теоретически има
някаква……Гледат се старите имоти, регистри и така, но практически мога да ви кажа, че
според мене е съвсем възможно да се направи злоупотреба. И ако този въпрос хайде
колегите не бяха единодушни то втория въпрос изрично искам да подчертая. Като ще
възстановяваме на този човек в местността “Ветренското” колежката която беше на
комисията от отдел Общинска собственост изрично и беше казано да се представя карта на
цялата местност където да се види кои са общинските места подходящи за възстановяване и
тогава ОбС наистина ясно да каже добре този човек има да му се възстановяват 900 кв. ще
му ги възстановим ето тук. Защото той в момента той си води един геодезист и където той
си посочи там геодезиста, частен геодезист, който частен геодезист му посочи което той си
желае място. Това е практика. В момента ние пак гледаме докладна. За съжаление г-н кмете
отдела не е представил карта на местността и в тази карта да пише ясно и точно. Извинете
ме може би трябваше да излезем с решение което да сведеме до вас, а не да оставиме само на
дамата която присъстваше. Но ето отново ще повторя. Възстановяваме 900 кв. в местността
“Ветренско”. Ако сега съветниците имаха карта на местността “Ветренско” и примерно с
различен цвят беше показано кои са свободните имоти и с каква площ общинска, тогава
съвета наистина щеше да направи обоснован избор. В момента избора ……Ето прост пример
който казах и на комисията. Сега колегите мълчат но така много нападателни бяха така
спрямо мен. Защо колеги, този човек си е избрал до пътя до селото? Този имот има не малка
стойност. Г-н Пехливански, към вас се обръщам най-вече. Защо? Защо не си избра другия
имот? Ето разделили са го парцела на две. Защо не избра от тази страна, а си избра от към
селото? Само че това е общинска земя, а ние като общ. съветници пазиме интереса на
общината. Нали така? Не казвам, че не трябва да пазим интересите и на този гражданин.
Това беше смисъла на предложението. Да се покаже картата. Мен ако ме питате аз няма да
допусна и подобни решения на копие. Няма да допусна решение в което да няма
удостоверение за наследници. Но понеже не бяха единодушни колегите най-малко поне
картата на местността можеше да се приложи и аз г-н кмете ако може от Общинска
собственост да кажат защо не са приложили тази карта. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
В интерес на истината г-н Костадинов идея нямам какво сте искали по простата
причина, че не сте ме уведомили. И най-разумно в такава ситуация аз като вносител да
предложа за оттегляне на докладната. Имам по същия начин както и вие съвсем резонно
притеснение дали коректно е направено. И когато имате такива питания входирайте в
писмен вид, казвайте какво ви трябва. Аз нямам нищо против.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов, това което казвате е изключително сериозно и ако комисията която
утвърдихме от ОбС има решение по казуса, то наистина следва да бъде не само
формализирано, а легализирано с някаква конкретна дейност. Аз изобщо не възразявам дори
ако има комисия от съветници, които да потвърждават предложението на общинската
администрация. Така че каквото е решението на комисията ще бъде сведено в изпълнение
такова каквото трябва да е.
Г-н Чимев си оттегли докладната. Гласуваме процедура.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
1
няма

Отпада докладната от дневния ред.
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Отмяна на Решение № 197/02.12.2016 год. за изменение и допълнение на Наредбата за реда
и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община
Дупница. /вх. № 33/17.01.2017г./
Ще помоля за становището на икономическа комисия. Положително.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
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18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и Заповед № РД-30-346/27.12.2016 год. на Областния
управител на Област Кюстендил, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№8
1.Общински съвет отменя Решение № 197, прието на проведено на 02.12.2016 год.
заседание на Общински съвет Дупница за изменение и допълнение на Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община
Дупница.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и физическо лице в парцел IX-76 в
кв. 1 по регулационния план на с. Дяково, община Дупница, чрез продажба на частта на
общината. /вх. № 35/18.01.2017г./
Становището на икономическа комисия е положително. На ТСУ положително.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
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1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и
ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и
ал.3, и чл.60 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

40

РЕШЕНИЕ
№9
1. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността с
Община Дупница в урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-76 /девет, образуван от имот
планоснимачен номер седемдесет и шест/, кв. 1 /квартал едно/, по регулационния план на с.
Дяково, община Дупница, област Кюстендил, с улична регулация, утвърдена със Заповед №
248/23.02.1988г. и дворищна регулация, изменена със Заповед № 1261/16.11.2000г., целия с
площ 982 кв.м. /деветстотин осемдесет и два квадратни метра/, с адрес: с. Дяково, община
Дупница, чрез продажба на частта на общината, която е 86/982 ид. части / осемдесет и шест от
деветстотин осемдесет и две идеални части /, съгласно Акт за частна общинска собственост
№ 4512/01.04.2016 год., на съсобственика Галина Николаева Евтова- Георгиева, срещу
заплащане на цена, в размер на 634 лв. /шестстотин тридесет и четири лева/, съгласно пазарна
оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.
2. Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.1
от решението пазарна оценка, в размер на 634 лв. /шестстотин тридесет и четири лева/.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Отмяна на Предварително съгласие за промяна на предназначението на общински поземлен
имот с идентификатор 68789.27.357 по кадастралната карта на гр. Дупница, с площ 3993 кв.
м – пасище, за разширение на Гробищен парк Дупница. /вх. № 38/19.01.2017г./
Ще помоля за становището на ТСУ комисията. Положително е.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
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21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, и чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.3 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 10
1. Общински съвет Дупница дава предварително съгласие за
промяна на
предназначение на общински поземлен имот – пасище, находящо се в землището на
гр.Дупница, за разширяване на границите на урегулиран поземлен имот УПИ - за Гробищен
парк“: Поземлен имот с идентификатор 68789.27.357 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Дупница, местност Злево, с площ 3993 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване „пасище“, номер по предходен план:
350001 – публична общинска собственост по Акт за общинска собственост №2246/07.05.2013
год.
2. Общински съвет Дупница определя срок на валидност на предварителното съгласие
– 1 /една/ година.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Първата от извънредните точки е докладна записка от мен, относно Откриване на
допълнителна процедура за попълване списъка на съдебни заседатели за съдебния район на
Районен съд – Дупница. /вх. № 71/26.01.2017г./.
Който е съгласен да я разглеждаме без становище на комисия, моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Благодаря ви. Имате думата колеги.
Обръщам внимание на всички колеги, както и с молба към журналистите. В законовия
срок в който събирахме заявления за съдебни заседатели успяхме да събереме
едва……комисията назначена от нас самите успя да събере едва 11 кандидата от 50
необходими, което е сериозна пречка за работата на Районен съд Дупница. Молбата ми към
всички е да уведомят своите близки и роднини, приятели, съседи за това, че наистина имаме
крещяща нужда от такива. Да ги уведомят, че от средата на миналата година Закона е
променен в посока двойно увеличение на възнагражденията на съдебните заседатели, които
наистина вече отразяват и труда им и достойно отразяват присъствието им в зала и това на
което разчита съда. Така че уверението на Председателя и на окръжния и на районния съд са,
че ще съдействат максимално на гражданите за необходимите документи, които за съжаление
са повече от минали години. Вероятно това спира хората. Но наистина се нуждаем от хора и
моля да уведомявате и препоръчвате кандидатстването по тази позиция.
Комисията си е същата. Това исках да кажа. Значи 6.70 на час при даден ход на дело не
по-малко от 13.40, но колко не по-малко от 2 часа. Ако делото бъде приключено както често
се случва в рамките на 10, 15 минути още при старта му то съдебният заседател получава
20.00 лв. Във всички случаи се осребряват и транспортните разходи. Така че големи дела
които вървят по 2, 3 часа реално и такива които бъдат приключвани съвсем бързо е
възнаграждението от порядъка на около 20.00 лв. за участие и такъв заседател нормално има
поне 5, 6 участия месечно. Възрастовата граница е от 18 до 64 години, защото в края на
мандата съдебния заседател трябва да е 68 така, че до 64 години, освен ако кандидатите на 66
и 67 г. не се съгласят с това, че мандата им ще бъде по-кратък.
Има ли желаещи за изказвания? Гласуваме.
Който е съгласен да удължим срока, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 68, ал.1 от ЗСВ, чл.68а, ал.1 от ЗСВ и чл.68е от Закона за
съдебната власт, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 11
1. Общински съвет – Дупница открива допълнителна процедура за попълване списъка
на съдебни заседатели за съдебния район на Районен съд – Дупница.
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2.Общински съвет - Дупница създава комисия, която да извърши проверка на
документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, да ги изслуша на
публично заседание и изготви доклад до Общински съвет-Дупница, в състав от 7 /седем/
членове, както следва:
- Емил Станкев – Председател
- Станислав Павлов – член
- Йонко Гергов – член
- Павел Коларски – член
- Иван Танев – член
- Спас Андреев - член
- представител на Общинска администрация - член
3. Възлага на Председателя на Общински съвет-Дупница да обяви в един местен
ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата на Община Дупница/в
раздел “Общински съвет”/, откриването на допълнителна процедура за попълване списъка на
съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане, съгласно изискванията на Закона за
съдебната власт.
4.Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като състави списък
на допуснатите кандидати до изслушване.
5. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Дупница /в раздел
“Общински съвет”/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ,
списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
6.Комисията да представи в Общински съвет-Дупница доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ, в
срок до 27.02.2017г., който да се публикува на интернет страницата на Община Дупница/в
раздел “Общински съвет”/, заедно с протокола от изслушването.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно
Промени в Закон за автомобилните превози обнародван в ДВ, бр. 82/ 17.09.1999 г. изм. и доп.
бр. 32/22.04.2016 г. /вх. № 739/21.12.2016г./.
Който е съгласен да я разглеждаме тази докладна, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Допускаме я до разглеждане. Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров

за
за
за
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4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
1. Общински съвет – Дупница определя, срока на валидност на Разрешително за
таксиметров превоз на пътници, да се определя съгласно чл. 24а, ал. 3 от Закон за
автомобилните превози обнародван, ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 32 от
22.04.2016 г.
2. Общински съвет – Дупница определя цени както следва:
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- 3.00 /три/ лева/ на месец за ползване място на таксиметрова стоянка за един
автомобил;
- 14.00 /четиринадесет/ лева за Талон 1 и Талон 2 на Разрешително за таксиметров
превоз на пътници за един автомобил за срока на разрешителното.
3. Общински съвет – Дупница определя за 2017 година, минимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община
Дупница от 0.60 лв/км. /дневна тарифа/ и 0.80 лв/км. /нощна тарифа/ и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община
Дупница от 1,00 лв/км. /дневна тарифа/ и 1,20 лв/кв. /нощна тарифа/ при цена за
първоначално повикване от 0.60 лв. Същите остават непроменени спрямо 2016 година,
поради липса на предложения за нови цени на таксиметровите услуги.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на новородени деца, вписани в регистъра на
населението на община Дупница по постоянен адрес. /вх. № 67/25.01.2017г./.
Който е съгласен да разглеждаме тази докладна, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Имате думата колеги.
Г-н Попов има забележка по текста.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист към ОбС:
Не е забележка, а чисто технически пропуск г-н Председател.
Т. 2. Общински съвет – гр. Дупница и веднага следва за предоставяне, взема решение
за предоставяне. Просто само да се допълнят думите взема решение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Общински съвет – гр. Дупница взема решение за предоставяне на допълнителна
…….. Окей.
Имате думата колеги. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Д-р Бонев ме обвинява че съм в предизборна кампания, но и така съм си активен и по
принцип. Все пак не така и за журналистите, но най-вече за населението не можеме да
кажеме, че в момента приемаме нещо което не се е случвало, поне аз не си спомням да се е
случвало в този град, наистина некакви мерки за стимулиране на раждаемостта. Правят го
някои общини, някои го правеха пък го спряха. Похвално е предложението. Нека максимален
брой хора да се възползват от това нещо. Нека не спираме до тука. Аз съм разговарял с вас и
разбира се че всичко е въпрос на финансови разчети. Ние може да имаме много големи
желания. Сега един политик обещава 1000 лв. за първо дете, 2 за второ, 3 за трето, нали всеки
може да си обещава. По този въпрос има възможности. Нека г-н кмете към средата на
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годината, ако може и по-рано да направите някакъв разчет да ни кажете горе-долу как се
движи тази помощ и дай боже ако има възможност, защото тука наистина говориме за
генерални за концептуални въпроси за нашето бъдеще, ако има възможност да разшириме
тази подкрепа за младите хора, за младите семейства най-вече защото това е болката на всяко
младо семейство, това е страха дали ще успеят да издържат своето детенце. Отлична първа
крачка. Поздравяваме ви и ще подкрепиме докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Според мен г-н Костадинов ние към средата на годината може да отчетем колко
записани деца има. Мярката влиза в сила след решение разбира се на ОбС от следващата
календарна година. Сега, тука имаше коментари в посока не може ли сега. Възниква следния
казус. Ако вече родителите на такова новородено дете са изплатили дължими ангажименти
финансови данък сграда и такса смет, обезсмисляме. Сега аз ще го формулирам просто. В
момента докладната която е входирана за решение предоставя възможност на родителите на
новородено от началото на следващата календарна година на територията на гр. Дупница за 3
години Община Дупница поема данък сграда и такса смет. За селата освен данък сграда и
такса смет поради различните финансови параметри за 1 година на децата които са записани в
детска градина в населеното място общината поема такса.
/въпрос от зала/
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Няма да платят следващата година. Общината ще им поеме данъците за следващата
година.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Подават всички родители на новородени, включително и в тази година заявление към
общината за да бъде ползвана тази услуга. От 2018 стартираме. И добре го казахте. Това е
една първа крачка. В тази посока идеи е имало и преди и сега, включително и с вас сме
коментирали. Въпроса опира до някакви реални възможности имайки предвид, че аз самия
съм чел наредби и в други общини за финансови стимули, които за съжаление са минали в
посока пожелание но не са били примерно изплащана. Тук говорим ефективно. Това е под
тест. Малко да се надяваме да даде някакъв така благоприятен резултат. За да бъдете
освободен от данък сграда и такса смет трябва да имате освен постоянен адрес и документ,
т.е. собственост, адресната регистрация на база собственост. Така че ценз образование…….
18 години задължително според мен.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тия така и не плащат данъци, така че не се интересуват от освобождаване. Г-н
Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Изключително важна докладна. Аз очаквах тука колегите от ляво както на бюджета
бяха достатъчно активни да изкажат все пак едни поздравления към общинската
администрация, защото чрез тази докладна може би ще се опитаме да изпълниме така и тяхна
политика. Осем, девет милиона……….. така, че даваме от Община Дупница началото на този
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старт в изпълнение на вашата политика така, че очаквах подкрепа и то силна. Искам да
приветствам г-н кмета. Не само на думи но и на дела. Както и колегата Костадинов каза това е
първата стъпка така, че нека в бъдеще да надграждаме в тази насока защото с темповете с
които Община Дупница намалява скоро можем да влезнем в графата на общините които са до
30 000. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ни г-н Гущеров. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 13
1. Общински съвет – гр. Дупница взема решение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на новородени деца, вписани в регистъра на населението на община
Дупница по постоянен адрес, при следните условия:
1.1. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на дължимите суми за Данък върху
недвижимите имоти и Такса битови отпадъци.
1.2. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за три годишен период, считано от
годината, следваща раждането на детето.
1.3. Размерът на безвъзмездната финансова помощ се определя в размера, равен на
дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за имота в който
новороденото дете е записано по постоянен адрес, за всяка година поотделно.
2. Общински съвет – гр. Дупница взема решение за предоставяне на допълнителна
безвъзмездна финансова помощ на новородени деца, вписани в регистъра на населението на
община Дупница по постоянен адрес в населените места в община Дупница, без гр. Дупница.
2.1. Допълнителната безвъзмездна финансова помощ е в размер на дължимите
месечни такси за детска градина.
2.2. Допълнителната безвъзмездна финансова помощ се отпуска за едногодишен
период, считано от датата на записване на детето в детската градина.
3. Безвъзмездната финансова помощ по т.1 и 2. се предоставя на родители, които нямат
задължения към община Дупница, считано към момента на подаване на заявлението.
4. За ползване на безвъзмездните помощи родителите подават заявление по образец в
срок до един месец от датата на раждане на детето. След проверка и уточняване на
задълженията, същите се превеждат от община Дупница по съответните сметки и кодове за
отчитане на постъпленията от данъци и такси.
5. Настоящото решение се прилага по отношение на новородените след 01.01.2017 г.
деца, като безвъзмездните помощи се отпускат считано от 01.01.2018 г.
6. Възлага на кмета на община Дупница да предвижда необходимите средства за
безвъзмездните финансови помощи по т.1 и т.2 от настоящето решение в годишния бюджет
на община Дупница за 2018 г. и всяка следваща година.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последната докладна е от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Проект “Интегриран градски транспорт в гр. Дупница” по ОП “Региони в растеж 2014-2020”.
/вх. № 53/23.01.2017г./.
Който е съгласен да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “

25

49

“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 14
Общински съвет Дупница допълва решение № 127/15.07.2016 г., взето по протокол №
7 от заседание на ОбС от 15.07.2016 г. като създава нова точка 2, както следва:
“2. Общински съвет Дупница поема ангажимент за осигуряване на необходимия
ресурс (в случай, че безвъзмездната финансова помощ не покрива общата стойност на
проектното предложение), чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от
финансова институция в случай, че проектът беше финансиран по ОП “Региони в растеж
2014-2020”, за което при необходимост ще бъде взето и последващо решение на Общински
съвет Дупница.”

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Благодаря ви и приятна почивка на всички.

Заседанието бе закрито в 12.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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