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ПРОТОКОЛ
№2
Днес 16.11.2015 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ІІ-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 29 общински съветници.
Отсъства д-р Лорета Николова, д-р Кирил Кирилов и Дилиана Диканска.
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 29 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.08, откривам ІІ - то извънредно заседание за 2014 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. 670 / 10.11.2015 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Подготовка
на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от
общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР). /вх. № 669/10.11.2015г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Има ли някакви предложения по отношение промяна в дневния ред? Няма.
Който е “за” така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:
1

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Подготовка
на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от
общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР). /вх. № 669/10.11.2015г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Тъй като още не са конституирани комисиите в ОбС, нямаме становище на същите.
Сега ще гласуваме да я допуснем до разглеждане тази докладна.
Който е “за” докладната да бъде разглеждана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Имате думата. Заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Ще си позволя една процедура да предложа на уважаемите колеги и на Вас г-н Кмет.
Според мен изборите вече минаха, а не само в Дупница то явно е повсеместно. Това първото
нещо което искам да кажа. Следите от изборите стоят. Апелирам към всички колеги,
максимално бързо да ги отстраниме, тъй като десетки са местата на влизане и излизане от
града, които са облепени мощно бих казал с плакати. Придават според мен не вариант, който
би трябвало да бъде за нашия град. Това първо. Второто е едно далеч по бих казал сериозно и
делово предложение отправям към всички. Наблюдаваме какво се случва извън нашата
страна, а миналата седмица наблюдавах какво се случва и пред Съдебната палата в нашия
град. По този повод искам г-н Председател на ОбС и г-н Чимев в качеството Ви на Кмет да
Ви предложа да поканим началника на РПУ – Дупница и Районния прокурор и да зададем
въпрос за готовността на нашия град за реакция при определени обстоятелства. Тъй като това
което се случва дали с нашето желание или без нашето желание, но може да стане с нашата
подготовка при всички положения. Притеснен съм от това което се случи миналата седмица
пред Съдебната палата в личен план. Една група наши съграждани бяха отишли и поискаха
така да кажа на глас да бъде оповестено реакцията на Районна прокуратура. Тук и мястото да
задам въпроса тези органи в крайна сметка трябва да бъдат тъй като ние плащаме с нашите
данъци и техните хонорари и заплати, би трябвало да дадат публичен отговор на това
което….. За това апелирам към всичките колеги. Нека началото на този мандат да бъде в
крайна сметка максимално организирано и максимално бих казал преценено в посока
сигурността на нашите съграждани.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви.
Сега давам думата на г-н Чимев да представи проекто решението.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
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Уважаеми колеги, чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИНАВСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги.
Първо искам да кажа, че подкрепям предложението на г-н Соколов. Имаше периоди в
работата на ОбС, когато поне веднъж в годината изслушвахме шефа на РПУ и някакъв друг
такъв представител за състоянието на сигурността в общината. Така, че това би могло да
става поне веднъж или два пъти годината.
Сега по тази докладна която сме се събрали днес. Хубаво е, че достигаме вече до
консенсус. Нещата бяха преди 2 месеца в друго направление и по друг начин стояха. Аз съм
си извадил някои данни за селата, които всеки един съветник би могъл да ги има. Това са
документи които сме приемали до сега и ще прочета само няколко да разберем колко важно е
това да може да се случи в селата да си помогнем по този начин, тъй като предния период от 5
години го пропуснахме по понятни причини. Нямахме право и нямаше тази вратичка която
сега се е намерила. Всеки знае, че спадът на населението в селата е с 2, 3 пъти по-голям от
колкото в града. Раждаемостта също е в полза на града. Миграцията от селата към града
продължава. Възрастовата структура на хората по селата също е в неблагоприятно за селата.
В селата делът на населението по трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст е поголяма от колкото в града. Образователното равнище всички се досещате, че е в полза на
града. Нещата там по селата не стоят съвсем по добър начин и много ниско ниво имаме на
икономическо развитие в селата. Няма ги вече тия цехове, които ги имаше едно време,
допълнителни такива неща за реализация, за трудова реализация и също така имаме по високо
ниво на безработица в селата, отколкото в града и всичко това може да се промени макар и
малко с тези проекти за които аз се радвам, че тук участват като гаранти и кмета на Дупница,
кмета на Бобов дол, защото смятам, че те не би трябвало и няма да допуснат да има такива
нежелателни моменти и да се разбере, че отговорността на така наречения управителен съвет
на тези МИГ-ове е много голям. И за обработката за приемането на проектите след това и за
разясняването и за изработването на стратегията предстои доста работа и ние ще следим до
колкото можеме и ако може да повлияваме в положителна посока, но ще следим внимателно
какво става с работата на тези МИГ-ове, дай боже да е нормално.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пехливански. Имате думата колеги. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Извън докладната по повод на това което каза и г-н Соколов и г-н Пехливански. Значи
днес сутринта имаме среща с началника на РПУ. Една от темите е тази, другата е ситуацията
която възникна онзи ден в Париж. Аз нямам нищо против, ще му го предложа това нещо,
мисля, че е нормално, редно. Избираме една сесия по повод на такива теми, да отделя време
за подобни коментари. Мисля, че не би имал нищо против г-н Динев.
Благодаря Ви.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги.
Ако няма желаещи, 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 Генчова Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова
22. Ивайло Петров Шаламанов
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Николай Димитров Табаков
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с предстоящо
разширяване на територията на „Местна инициативна група Разметаница” (МИГ
„Разметаница”) чрез присъединяване на териториите на населените места от община
Дупница (с изключение на общинския център – град Дупница), Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№3
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с предстоящо разширяване на
територията на „Местна инициативна група Разметаница” (МИГ „Разметаница”) чрез
присъединяване на териториите на населените места от община Дупница (с изключение на
общинския център – град Дупница) да приеме следното решение:
1. Общинският съвет – Дупница дава съгласие за формиране на местно партньорство –
Дупница, за подготовка и реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 година, в
партньорство с „Местна инициативна група Разметаница” (МИГ „Разметаница”).
2. Водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проект по подмярка 19.1. „Помощ
за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 20142020 г. е СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – РАЗМЕТАНИЦА“.
3. Партньорите по проекта са следните:
3.1. СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – РАЗМЕТАНИЦА“, БУЛСТАТ:
176038428, България, гр. Бобов дол, ул. ”27-ми Октомври” № 2, ет. 2, ст. 228,
представлявана от Елза Владимирова – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И КАНДИДАТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
3.2. Местно партньорство – Дупница, включващо:
•

ОБЩИНА ДУПНИЦА, БУЛСТАТ 000261630, БЪЛГАРИЯ, област Кюстендил, община
Дупница, град Дупница, Пощенски код: 2600, пл. СВОБОДА № 1, представлявана от
Методи Христов Чимев, ЕГН 6212142822 – кмет на община Дупница

•

НЧ “Светлина – 1927” – с. Бистрица – представител на нестопанския сектор;

•

НЧ “Пробуда – 1927” – с. Самораново – представител на нестопанския сектор;

•

НЧ “Пробуда – 1939” – с. Яхиново – представител на нестопанския сектор;

•

“ЕДИ – К” 2005 ЕООД – с. Крайници – представител на стопанския сектор;

•

“Сердарски” ЕООД – с. Джерман – представител на стопанския сектор;

•

“Дацо 1” ЕООД – с. Черван брег – представител на стопанския сектор;

4. Местното партньорство – Дупница е формирано от населените места на територията на
Община Дупница, без града, център на общината, в строителните му граници, както
следва:
с. Баланово

с. Крайници

с. Бистрица
с. Блатино
с. Грамаде
с. Делян
с. Джерман
с. Дяково
с. Крайни дол

с. Кременик
с. Палатово
с. Пиперево
с. Самораново
с. Тополница
с. Червен брег
с. Яхиново

5. Определя за представител на Община Дупница в местното партньорство по т. 3.2:
5

инж. Методи Христов Чимев, ЕГН 6212142822
6. Упълномощава представителя на Община Дупница да подпише Споразумението за
партньорство с МИГ „Разметаница”, в съответствие с изискванията за кандидатстване по
Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.”
7. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и успешното изпълнение на проекта, Община Дупница се ангажира:
7.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при
подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
7.2. При необходимост, да осигури кредит за оборотни средства за реализиране на проекта
при неговото одобрение, който ще бъде възстановен на Общината от бюджета на проекта.
8. Одобрява проект на Споразумение за кандидатстване по подмярка 19.1., съгласно
приложение към Наредба № 16.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Сега ще си позволя по процедура аз да взема думата. Свършихме за днес каквато
имахме работа. Преди да закрия днешното събрание искам да Ви ромоля всички с
едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите във Франция и да кажем нашето
категорично НЕ на всички подобни деяния.
/едноминутно мълчание/
Благодаря Ви колеги.
С това закривам днешното извънредно заседание на ОбС.
Благодаря Ви още веднъж.

Заседанието бе закрито в 10.25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов/

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