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......

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 26.02.2016 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ІІ редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветници.
Отсъства Йордан Димитров, Дилиана Диканска, Костадин Костадинов, Славчо Павлов
и Виолета Зашева.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.07
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам ІІ редовно заседание за 2016 година на Общински
съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. № 120 / 19.02.2016 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба
на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.500.258 по
кадастралната карта на село Крайници, ул. “Крайречна” № 27, с площ 504 кв.м. /вх. №
25/20.01.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 80491.85.338, по кадастрална карта на село Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 26/20.01.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 8, ал. 1, връзка чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията за определяне
на териториално – устройствена зона в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.21.202 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-51

56/30.07.2004 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
86/11.02.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Програма за управление на Община Дупница за периода 2015 – 2019 г. /вх. №
87/11.02.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на построената в имота жилищна
сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 28. /вх. № 88/12.02.2016 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 80491.85.337, по кадастрална карта на село Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 89/12.02.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) и План за
регулация (ПР) в обхват: Улица с осови точки – 1426а÷1426б÷1426в и УПИ XVIII-3499 и
УПИ XIX-3497, квартал 260 по регулационния план на гр. Дупница /ул. “Хемус”. /вх. №
91/12.02.2016г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища и мери за ползване за стопанската 2016 – 2017 година.
/вх. № 92/12.02.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд. /вх. №
93/12.02.2016 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на построените в имота жилищни
сгради, находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 24. /вх. № 96/12.02.2016 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. /вх. № 98/15.02.2016 г./
12. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 18. /вх. № 99/15.02.2016 г./
13. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 18-А. /вх. № 100/15.02.2016 г./
14. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя, частна общинска собственост на
собственика на построената в имота сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско
шосе” 8. /вх. № 101/15.02.2016 г./
15. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 10. /вх. № 102/15.02.2016 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на Община Дупница, подготвен
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за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за
климата. /вх. № 105/16.02.2016 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2016 год. /вх. №
106/16.02.2016г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Преобразуване на Вечерно средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов”, гр.
Дупница чрез вливане с Гимназия “Христо Ботев”, гр. Дупница. /вх. № 107/16.02.2016г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Обявяване
на поземлен имот с идентификатор 68789.20.466 – за стадион, с адрес гр. Дупница, ж.к.
“Бистрица”, за публична общинска собственост. /вх. № 108/16.02.2016г./
20. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Община Дупница. /вх. № 109/16.02.201г./
21. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.6, ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми
на територията на Община Дупница. /вх. № 110/16.02.201г./
22. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Предоставяне на допълнителен срок за отстраняване на несъответствия
представени от спортните клубове отчети за целесъобразността на разходваните средства
получени от общинския бюджет през 2015 год. по реда на Наредбата за условията,
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.
/вх. № 112/16.02.201г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на текста в т. 20 и т. 20.1 от Решение № 6/29.01.2016 г. /вх. № 119/18.02.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
В началото ще изчета предложение от мен за допълване на дневния ред. То е на
основание чл. 49, ал. 3 от Правилника Ви предлагам да се създаде нова точка първа в
дневния ред, предложена за разглеждане от ОбС Дупница на заседанието насрочено за 26.02
от 10.00 часа, както следва:
Т.1 Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница,
относно Вземане на Решение за освобождаване на управителя на “Многопрофилна болница за
активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница и избор на временно изпълняващ
длъжността управител до провеждане на конкурс. /вх. № 142/25.02.2016 г./
Който от вас е “за” тази точка да бъде допълнена в дневния ред и променен по
предложения начин, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Предложението се приема.
Заповядайте.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател, гласувах против тази точка да се гледа на днешното заседание, тъй
като с разглеждането и на днешното заседание ние ще си нарушим сами принципа, който
приехме на предишната сесия, когато се разбрахме, че след като приключи проверката на
всички общински дружества, докладите ще бъдат разгледани от общинските съветници в
комисиите и тогава ще се прецени какво ще се прави. За това не подкрепих разглеждането
сега без да е минала тази точка през икономическа поне и здравна комисия. Поне през двете
комисии.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Реплика от г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Здравейте на всички.
Позволявам си да направя реплика тъй като докладната която е представена на базата
на впечатления които града и региона ни ги има от години. Явно, позволявам си да
фамилиарнича Станиславе. На вас е необходимо по-дълго време да обмисляте. Аз ще
предложа г-н Председател контра пункт на това което предложи г-н Павлов. Ще подкрепя и
ще го предложа за прегласуване решението ако г-н Павлов стане на глас и пред микрофона
на ОбС поеме следния ангажимент като Председател на политическа сила, че сегашното
състояние на болницата представлявана от този управител Вие подкрепяте и стоите зад него
и от тук нататък всичко онова което се случва в нашата общинска болница ние го
предоставяме на Вас да го администрирате по начина по който избрахте този управител
преди известно време.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Заповядайте. Процедура.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
На отрицателен вот за първи път от толкова години съм общински съветник
няма……..не процедура има, но няма това което направи г-н Соколов. Просто не трябваше
да му давате думата.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Правилника допуска реплика по всяка една точка и всяко едно изказване.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Да, да, не е голям проблем. Но айде и аз ще наруша Правилника тогава и ще кажа.
Ние не подкрепяме този управител вече. Той сигурно си събира и багажа след като се
нажежи така обстановката, но ние ще ви предоставиме вие да вземате решенията и вие да
поемете отговорност. Все пак най-голямата група на ГЕРБ тя да си решава с ваша помощ.
Така, че ние сме за принципа, не сме застанали зад този човек. И да видиме кой ще
предложите евентуално за вр. изпълняващ и тогава ще вземем решение. Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански. Аз предлагам разискванията да бъдат тогава когато
приемем Дневния ред и тръгнем да гледаме докладната по същество.
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Сега ще гласуваме дневния ред. Който е “за” така предложения дневен ред с
изменението за извънредна точка в него, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:

1. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Вземане на Решение за освобождаване на управителя на “Многопрофилна болница за
активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница и избор на временно изпълняващ
длъжността управител до провеждане на конкурс. /вх. № 142/25.02.2016 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба
на общински поземлен имот с идентификатор № 39339.500.258 по
кадастралната карта на село Крайници, ул. “Крайречна” № 27, с площ 504 кв.м. /вх. №
25/20.01.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 80491.85.338, по кадастрална карта на село Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 26/20.01.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 8, ал. 1, връзка чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията за определяне
на териториално – устройствена зона в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.21.202 по кадастралната карта на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-556/30.07.2004 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
86/11.02.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Програма за управление на Община Дупница за периода 2015 – 2019 г. /вх. №
87/11.02.2016г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на построената в имота жилищна
сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 28. /вх. № 88/12.02.2016 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 80491.85.337, по кадастрална карта на село Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 89/12.02.2016г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) и План за
регулация (ПР) в обхват: Улица с осови точки – 1426а÷1426б÷1426в и УПИ XVIII-3499 и
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УПИ XIX-3497, квартал 260 по регулационния план на гр. Дупница /ул. “Хемус”. /вх. №
91/12.02.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища и мери за ползване за стопанската 2016 – 2017 година.
/вх. № 92/12.02.2016г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем маломерни имоти от общински поземлен фонд. /вх. №
93/12.02.2016 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на построените в имота жилищни
сгради, находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 24. /вх. № 96/12.02.2016 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. /вх. № 98/15.02.2016 г./
13. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 18. /вх. № 99/15.02.2016 г./
14. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 18-А. /вх. № 100/15.02.2016 г./
15. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя, частна общинска собственост на
собственика на построената в имота сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско
шосе” 8. /вх. № 101/15.02.2016 г./
16. Докладна записка от инж. Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед
№ 268/12.02.2016 г., относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 10. /вх. № 102/15.02.2016 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на Община Дупница, подготвен
за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за
климата. /вх. № 105/16.02.2016 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на Община Дупница за 2016 год. /вх. №
106/16.02.2016г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Преобразуване на Вечерно средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов”, гр.
Дупница чрез вливане с Гимназия “Христо Ботев”, гр. Дупница. /вх. № 107/16.02.2016г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Обявяване
на поземлен имот с идентификатор 68789.20.466 – за стадион, с адрес гр. Дупница, ж.к.
“Бистрица”, за публична общинска собственост. /вх. № 108/16.02.2016г./
21. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Община Дупница. /вх. № 109/16.02.201г./
22. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.6, ал.1 от
Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
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репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми
на територията на Община Дупница. /вх. № 110/16.02.201г./
23. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Предоставяне на допълнителен срок за отстраняване на несъответствия
представени от спортните клубове отчети за целесъобразността на разходваните средства
получени от общинския бюджет през 2015 год. по реда на Наредбата за условията,
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.
/вх. № 112/16.02.201г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на текста в т. 20 и т. 20.1 от Решение № 6/29.01.2016 г. /вх. № 119/18.02.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Представям докладната. От мен както казах, относно Вземане на Решение за
освобождаване на управителя на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван
Рилски” ЕООД, гр. Дупница и избор на временно изпълняващ длъжността управител до
провеждане на конкурс. /вх. № 142/25.02.2016 г./
/чете проекта за решение, приложено към протокола/
Преди да дам думата колеги ще я взема аз да обясня мотивите за тази докладна.
Напълно съм съгласен с това което каза г-н Станислав Павлов, че ние сами взехме решение
докладните да се гледат заедно или на тази или на извънредна сесия. Тук част от
присъстващите присъстваха обаче на Председателски съвет, на който всички единодушно с
изключение на г-н Павлов, който не чух мнението му тогава. Всички председатели на
представените групи заявиха категоричното си становище, че ситуацията е такава, има
необходимата спешност от конкретни, радикални действия, незабавно да се предприеме
процедура по освобождаването на д-р Таушански и назначаване на нов управител.
С оглед на това, че винаги решенията на Председателски съвет са били така да се
каже моето верую и мое задължение да ги представя на сесиите, за това всъщност
единственият номиниран на този председателски съвет, аз поех ангажимента да го вкарам
като извънредна точка в дневния ред с оглед необходимостта и спешността на търсеното
решение. Извънредна сесия ще има за въпросните докладни и тя ще бъде още на втори март.
Така, че това решение дали ще бъде взето днес или на втори март, то предстои да бъде взето
като такова. Така, че имате думата за изказвания. Аз изказах мотивите си. Пак казвам не съм
извън икономическата част специалист в медицинската, за да преценя каква е спешността
му, но след като председателите на групите мислят така, аз съм длъжен да го внеса за
разглеждане в зала.
Имате думата колеги. Заповядайте д-р Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Здравейте на всички колеги.
Тая максима оня ден я споделих пред всички на председателски съвет и тука вече
персонално се обръщам тези от лявата част на залата. Най-късото управление за идиотизъм
е когато правиш нещо по един и същи начин и чакаш различен резултат. Това нещо го
видяхме в продължение на около 10 години. Въпреки моята упорита борба от вътре 2013 се
отказах, след мене се настани д-р Бонев и нищо не се промени. Болницата си остана в този
си мастродонски вид не отговарящ на съвременните условия каквото беше през 2003 г.
разделянето на двете болници. Това си остана така и не помръдна във времето. И сега
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слушаме тука някакви политически упражнения, нещо не било разбрано, не било говорено,
едни имена други. В крайна сметка имаше консенсус, прие се и не виждам повече за какво
може да имаме разни претенции. Този доклад е публичен, изчели са го и е направен в такъв
вид, може би най-добрия кризисен мениджър, болничен мениджър участва вътре д-р Цеков
и не виждам как може да има някакви претенции за това.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Кирилов. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Не знам д-р Кирилов как ме е разбрал, но тука сме против принципа д-р Кирилов на
взимането на решение. В политиката нищо не е спешно и пожарникарски и в управлението
на една община и на една болница и т.н. По този начин по който сега се прави и сега се
внася на днешната сесия докладната за общинската болница най-малкото групите са лишени
от възможността да предложат алтернатива, да предложат човек за временно изпълняващ
болницата. Съжалявам, че на председателски съвет ми се наложи и си тръгнах по-рано и
съм пропуснал номинацията на г-н Тимчев. Преди да излезна обаче се коментираха наймалко 5 имена на председателския съвет. Тези 5 имена са всичките познати на дупнишката
общественост и лекари работили в болница и работещи в болница. Докато бях там Росен
Тимчев не беше споменат.
/въпрос от зала/
Абсолютно, абсолютно сигурно е. шест и половина излязох от председателски съвет
и след това може би е станало това предложение около което сте се обединили като
председателски съвет. Нищо персонално против никой, но лишени сме от възможността да
избираме между няколко човека и времето което ни трябва да направим разговор и да
предложим някой за управител на болницата, за временно изпълняващ. Освен това ако
Тимчев е Вашата кандидатура и както виждам е събрал мнозинството в ОбС какво пречи да
го чуем в икономическа и в здравна комисия в понеделник например. За временно
изпълняващ. Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Юристите ми направиха забележка. По процедура докладната
не е гледана наистина в комисии и трябва да гласуваме допуск до разглеждането и. Така, че
по процедура гласуваме допуск до разглеждане на въпросната докладна която вече
обсъждаме.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Д-р Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
По отношение на казаното съм длъжен да взема коментар защото 30 години са ми
минали на територията на болницата. Росен Тимчев е познат, Станиславе. Ще ти кажа защо.
/обаждане от зала/
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Не ме прекъсвайте. Между другото правя една отметка. На предишната или на попредишната сесия чух една реплика “Някакви си доктори”. Верно д-р Кирилов само ние
като че ли сме по-активни, но явно в момента сме длъжни.
Фамилията на г-н Тимчев е работила в зората на своя стаж на територията на
дупнишката болница и са кадри на нашата болница. Едната представителка докторка е била
завеждащ неонтология, а другата жена е работила във вътрешно отделение. Говоря за майка
му. Така, че…….. А пък най-малко Росен трябва да ви кажа, позволявам си да
фамилиарнича, защото го познавам добре покрай майка му разбира се, защото живота ни е
срещал за хубаво и за лошо. Нека да чуе гражданството на Дупница. Имаме страхотна
привилегия и се обръщам към вас. Имаме страхотна привилегия. Един директор на
общинска, държавна или частна болница трябва да прави заявка при министъра ако иска да
се срещне с него в настоящия момент. Росен по задължение като съветник към комисията
по здравеопазване в българския парламент се среща с депутата от Дупница, с Председателя
на комисията по здравеопазване към българския парламент, с Министъра на
здравеопазването иска не иска един път седмично. Такава привилегия уважаеми съграждани
никога не е имала Дупница. Ние сме го показвали много пъти, че сме извънземни. Много
пъти сме го показвали.
Апелирам към целия ОбС. Не е важно дали ще бъде избран един човек или не. Важно
е как ще бъде избран. Важно е какъв сигнал ще даде тази зала към болницата. Важно е това
което го говориме тука ще може ли да стане като действие там. За да стане ако имаме
отговорност към нашата болница би трябвало да бъдеме максимално единни. За да вляза в
ролята си все пак на човек който се е занимавал дълги години с политика. Станиславе, вие
не излъчихте човек като представител в комисията, сега ще чакам да предлагате човек за
управител. Извинявай, това е несериозно.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Соколов. Имате думата колеги. Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Колеги.
Аз присъствах на този председателски съвет който се състоя преди два дни. Голяма
част от обсъжданията бяха по повод на направените от колегите доклади. Доклада за
болницата, който ни беше предоставен от д-р Кирилов изразяваше една голяма тревога.
Тези които са го прочели са забелязали, че не само влошеното финансово състояние на
болницата което се установява с така направения доклад, но и самата тенденция която прави
неприятно впечатление, че тенденцията е от, тъй като доклада се е върнал 5 години назад,
тенденцията е състоянието на болницата да бъде все по-зле и по-зле. Аз като член на ОбС от
предходни ОбС съм била и Председател на комисии когато е ставало реч избирането на
конкурс на председател на общинската болница и може би на два пъти съм одобрявала д-р
Таушански заедно с моите колеги в комисията като управител на тази болница. Искам да
изкажа своето разочарование, защото последния конкурс който беше направен, не очаквах,
че д-р Таушански ще направи всичко възможно да промени начина по който се работи в
болницата и че тази лоша тенденция която я наблюдавахме още преди няколко години ще
тръгне в друга посока. Т.е. болницата да се стабилизира. Сега сме на прага на сключването
на един нов рамков договор който се състои през месец април и има големи опасения по
отношение на това болницата как ще съществува, по какъв начин, дали ще търпи доста посериозни рестрикции и преструктуриране от това което е сега в момента. За да бъдем точни
и да бъда точна аз. На председателския съвет Станиславе нямаше предложения за други
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колеги. Коментираха се имена на хора които са лекари и имат специалност здравен
мениджмънт. Иначе не се е правило предложение конкретно за нито едно друго име. Това
искам да го отбележа за да бъдем коректни в изказа си, а не да се пускат в пространството
информации които не отговарят на истината.
/обаждане от зала/
Ами аз попитах няколко пъти дали е говорено с хората които се казват. Оказа се, че
никой от тях не знае дори, че ще има някакъв дебат по отношение на това. Предложението
беше само едно, да бъдем точни. Предложението беше само едно, беше направено от д-р
Соколов, който беше направил няколко разговора може би с г-н Тимчев. На зададения ми
въпрос тогава какво е моето становище, аз казах, че имайки предвид тенденцията която е в
болницата бих подкрепила внасянето на такава докладна, но самата аз и моите колеги в
личен план смея да твърдя, да кажа открито пред всички колеги тук и пред гражданството,
аз не познавам г-н Тимчев. Не го познавам нито в личен план, нито професионални качества
така, че опитах се да си направя среща, за което благодаря с г-н Константинов, защото е
важно човека който би се предлагал макар и временно до провеждането на конкурс да
започне да извършва дейности които да са в добра посока за болницата, а не нещата да
станат още по-зле. И поради тази причина от непознаването на неговите професионални
качества, да той е съветник към комисията по здравеопазване. Това му дава едно
предимство. Моите уважения прекрасни към неговата майка д-р Тимчена, която е
помогнала и на всички е дала много за здравеопазването в Дупница, но пак казвам ние не
познаваме г-н Тимчев и поради тази причина ще се въздържим от гласуването за днешното
гласуване което ще се проведе след малко.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Николова. Имате думата колеги. Д-р Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
В момента не провеждаме конкурс за траен управител на общинската болница. Това
е гласуване за временен управител. И не виждам защо е чак такава дандания за един 3, 4, 5,
6 месеца колкото ще бъде той временно управляващ. Вече на конкурс, да има 5 имена. Те
ще се явят и който е по-добър ще спечели. Това е реплика за тези 5 имена които говорихме.
Да има такива. Има ги. Наистина е така. Но тука сме съсредоточени върху избора на
временно управляващ. На временно управляващ. Говорим за няколко месеца. Кризисно
решение на проблема. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Кирилов. Заповядайте.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Здравейте колеги.
Аз искам да ви попитам всички вас даваме ли си сметка за това, че човека който ще
бъде временно изпълняващ, всъщност ще бъде пожертван, защото ако ние избираме в
момента дори временен управител на предприятие или болница или каквото и да било там
което е в цветущо състояние……. Да може да има голям интерес и всеки от вас да пожелае
да бъде там. Вие давате ли си сметка, че в момента говориме за нещо което потъва и то
потъва със страшна сила и търсиме човек който да извади с голи ръце кестените от огъня.
Какви са тия дебати? Има спешна нужда от промяна от реформа и трябва да бъде извършена
не на пети на десети. Политиката не била нищо спешно. Не съм съгласна. Има спешни
решения които трябва да се вземат веднага. Това е.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жо Симова. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
От такива уроци не се нуждаеме така, че спестете си съветите. Аз предлагам да чуем
г-н Тимчев ако е тук. Беше тука преди малко. Да чуем все пак какво ще прави. Временно,
временно, но управляващ. Не за седмица за две за три. Защото д-р Кирилов каза, че много се
е борил, но аз не сам чул през тия две години да дойде в ОбС и да поиска нещо. Да тропне
на масата и да каже дай да спасяваме. Такова нещо няма.
На мен ми е ясно, че се създава една групичка. Групичка се създава, която след това
ще се опита да командва този управител който да бъде. Това трябва да ни бъде ясно. Аз не
знам защо кмета отсъства, но явно ще си приемете това нещо. Но предлагам да го чуем този
човек какво ще прави през това време, през тези няколко месеца и тогава вече да взимаме
решение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Сега колеги, с оглед да се избегнат каквито и било спекулации ще ви кажа, че кмета,
пред мен е заповедта с която възлага на г-жа Китанова да го замества днес, е на Регионален
съвет в Банско. Така, че това е причината да отсъства. Покана която е приел много преди
провеждането на днешната сесия. И с оглед избягването на каквито и да било спекулации
ще ви кажа, че всички заявления на отсъстващи съветници са постъпили в деловодството,
говоря за петима човека. Това са Виолета Зашева, Костадин Костадинов, Дилиана
Диканска, Славчо Павлов и Йордан Димитров. Всички те са постъпили в деловодството на
ОбС много преди решението изобщо да се гледа тази докладна днес. Нека да не вкарваме
каквито и да било спекулации в темата.
Ако ми позволите ще кажа няколко обстоятелства които вероятно са известни, но
често се забравя. Състоянието на общинската болница едва ли го разбрахме от доклада.
Всички знаем за това. Истинската причина да дебатираме днес тази докладна вместо на
втори март е това, че предстои съвсем скорошно подписване на договор с НЗОК. Този
договор колкото по-рано бъде подготвен, говоря и методически и юридически и
фактически, толкова по-добре за всички нас за общинската болница и за здравеопазването
на града. Надявам се всички добре съзнавате какво точно правим. Най мразя да се изкарвам
нечия жертва и не това е целта. Знаете и никой не отрича състоянието. Знаете какво
означава един милион дългове на болница със сегашното си състояние. Това на практика не
е саможертва, това е самоубийство което правим и г-н Тимчев и ГЕРБ. И докладната пак
повтарям я внасям аз вместо група общински съветници, за да покажа много ясен знак, че
ние се ангажираме с това и каквото можем да направим ще направим. И след като имаме
ясната визия и съзнанието това, че трябва да се случи и как да се случи, не виждам причина
да бягаме от отговорност. Мисля, че това трябва да бъде много ясен знак както за всички
присъстващи в залата така и за цялата общественост на града. Ако мислите, че не съзнавам
какво очаква ГЕРБ конкретно и г-н Тимчев в следващите 6 месеца, значи трябва да съм
кръгъл идиот. Но вероятно има и ще има избори. Съзнавам, че това ще бъде централна тема
на всички централни нападатели които ще се упражняват по темата ГЕРБ по време на тези
избори. Въпреки това се надявам всички вие да оценявате този жест и тази готовност за
саможертва. За 6 месеца пише го в докладната намерението не е временно за винаги да
назначаваме директор на тази болница. Ясно на председателски съвет си дадохме дума, че
става дума за временно изпълняващ човек, който в случая има експертността и готовността
най-вече да докаже първо себе си и този мотив да го накара да направи непопулярни
действия и мерки във връзка с лечебното заведение така, че да стъпи на здраво и управителя
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вече да има един добър договор при една малко по-добра среда и ясна визия за управление и
съвсем конкретен бизнес план.
Така, че подкрепяйки г-жа Симова за това което каза. Не се чувствам стъпил на
динена кора, а по скоро се чувствам носещ отговорност за това което правя. Това исках да
кажа и ви благодаря за него.
Имате думата. Заповядайте г-н Тимчев. Д-р Бонев преди това само поиска да се
изкаже и ще ви дам думата след това.
Д-Р КРУМ БОНЕВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Може би аз се намирам в най така комплицирана обстановка, защото съм и част на
ръководството на болницата, включително съм и общински съветник и трябва да взимам
решение и трябва да гласувам. Искам само да ви помоля за нещо което и предишната сесия
ви казах, че съм така пожелавам веднъж за винаги да спрат политиките за сметка на гърба
на болница. Имайте на предвид, че в тази болница работят живи хора, лекуват се живи хора.
От години наред в болницата се работи под стрес, работи се под напрежение. Имал
управителя заповед, нямал управителя заповед, ще има конкурс, няма да има конкурс и т.н.
Тази партия го подкрепя, онази партия не го подкрепя. Крайно време е вече веднъж за
винаги да се сложи край на това нещо, да се избере един управител, който да има
подкрепата на някоя политическа сила която твърдо да застане зад него. Лош или добър
управителя е бил управител в продължение на 10 години. Той е успял по някакъв начин да
запази колектива на болницата, което не е малко. Сега, че имаме лоши резултати имаме, но
те не се дължат единствено на управлението на мениджърския екип. Знаете каква е
обстановката в здравеопазването в страната, включително и в момента се тресе
здравеопазването от различни проблеми. За това ви предлагам да спрем да говорим за
болницата, да решим веднъж за винаги. Нека хората да се успокоят и да почнат да работят.
Пожелавам успех евентуално на новия управител, който ще има зад гърба си една
политическа сила която знае за какво го е избрала.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Бонев. Ще помоля г-н Тимчев в отговор на желанието на г-н
Пехливански, но и аз съм съгласен с това, че все пак е хубаво да изслушаме какво ще се
случи ако евентуално бъдете избран в рамките на тези няколко месеца. Заповядайте.
Г-Н РОСЕН ТИМЧЕВ
Благодаря ви г-н Председател.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости.
Извинявайте, че съм с гръб към част от хората, но такава е позицията на микрофона.
Уважаеми г-н Пехливански, понеже Вие попитахте. Моите намерения са изложени
изцяло в това което, не забравяйте, че аз бях част от комисията която установи какво е
състоянието на общинската болница. Колегите с които работя в тази комисия д-р Кирилов и
д-р Цеков са доказани професионалисти и считам, че всички изводи на комисията са
абсолютно коректни и точни. Даже може би заради малкото време част от нещата сме
пропуснали. Ще го кажа така. Г-н Пехливански, аз понеже авиацията ми е хоби ще ви дам
такъв пример. Когато самолета излита има един израз който на английски, който си служи с
този език ще ме разбере а в превод означава точка от която няма връщане. В тая точка
пилота или трябва да издигне самолета или да прекрати излитането защото в противен
случай ще катастрофира. Болницата е в тази точка. За това вие сте се запознали с доклада.
Това горе долу е програмата. Каквото време определите, аз ви гарантирам, че ще направя
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всичко което е по силите ми с подкрепата на всички вас, за да може болницата да се развива
да работи и съответно колектива да бъде спокоен. Вие имате моята дума, доверието и
времето което ще ми определите зависи от вас. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Тимчев. Има ли други желаещи за изказвания?
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

19
няма
8

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т .9 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
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условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 10
1.Общински съвет Дупница освобождава д-р Любомир Боянов Таушански, като
управител на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД гр.
Дупница, ЕИК 109501412, седалище и адрес на управелние- гр.Дупница, ул.”Св.Георги”№2,
без да го освобождава от отговорност.
2. Избира Росен Ангелов Тимчев, ЕГН 8611276682, за временно изпълняващ
длъжността управител до провеждане на конкурс на “Многопрофилна болница за активно
лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, ЕИК 109501412, седалище и адрес на управлениегр.Дупница, ул.”Св.Георги”№2.
3. Определя месечно брутно трудово възнаграждение на определения в т. 2 управител
в размер на 1497 лв.
4. Възлага на Кмета на Община Дупница да сключи договор за възлагане на
управлението с определения в т. 2 управител със срок до провеждането на конкурс, но не
повече от 6 месеца от датата на сключване на договора и при съобразяване с определеното в
т. 3 възнаграждение.
5. Възлага на новоизбрания управител да предприеме действия за вписване на
промените по партидата на дружеството в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Честито г-н Тимчев. Да ви пожелаем успех в не леката работа в рамките на тези 6
месеца.
Точка втора в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 39339.500.258 по кадастралната карта на село Крайници, ул. “Крайречна”
№ 27, с площ 504 кв.м. /вх. № 25/20.01.2016г./
Имате думата г-жо Китанова да представите проекта.
Може да не ги четем всъщност. Всички са прочели проекта за решение така, че
минаваме към становище на икономическа ТСУ комисии. Заповядайте д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаема г-жо Кмет.
Понеже председателя на комисията отсъства, аз като секретар ще докладвам
решенията по самите докладни. По тази точка имаме положително становище на
икономическата комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви д-р Попниколов. Г-н Пилев.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаема г-жо заместник Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Докладната беше разгледана на комисията по ТСУ и становището е положително,
т.е. докладната да бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви арх. Пилев. Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Йордан Стоянов Димитров
отсъства
3. Емил Димитров Гущеров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Йордан Георгиев Никулчин
за
8. Асен Георгиев Пилев
за
9. Йордан Крумов Йорданов
за
10. Виолета Генчева Инкьова
за
11. Дилиана Тошева Диканска
отсъства
12. Матей Николов Попниколов
за
13. Станислав Христов Павлов
за
14. Ани Христова Йорданова
за
15. Георги Асенов Пехливански
за
16. Асен Сотиров Илиев
за
17. Златко Пламенов Славев
за
18. Костадин Крумов Костадинов
отсъства
19. Иван Миланов Раков
за
20. Стоян Емилов Стоянов
за
21. Лорета Методиева Николова
за
22. Ивайло Петров Шаламанов
за
23. Спас Борисов Андреев
за
24. Емил Иванов Христов
за
25. Павел Ангелов Коларски
за
26. Георги Милчов Райнов
за
27. Славчо Илиев Павлов
отсъства
28. Николай Димитров Табаков
за
29. Кирил Димитров Кирилов
за
30. Крум Богданов Бонев
за
31. Пламен Петров Соколов
отсъства
32. Виолета Йорданова Зашева
отсъства
33. Йонко Йорданов Гергов
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
няма
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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.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 11
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор
№39339.500.258 /землище тридесет и девет хилади триста тридесет и девет, кадастрален
район петстотин, имот двеста петдесет и осем/, село Крайници, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-557/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, ул. “Крайречна”
№27, с площ: 504 кв.м /петстотин и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 44 /четиридесет и четири/, парцел
VІІ /седем/. Имотът не съдържа сгради” – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №№4467/07.12.2015 год., с пазарна оценка, в размер на 8 424 лв. /осем хиляди
четиристотин двадесет и четири лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението, в размер на 8 424
лв. /осем хиляди четиристотин двадесет и четири лева/.
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 842.40 лева / осемстотин четиридесет и два
лева и четиридесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка за наддаване - 10% от началната цена, в размер на 842.40 лева /
осемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни
разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с
проектен идентификатор № 80491.85.338, по кадастрална карта на село Червен брег,
Община Дупница. /вх. № 26/20.01.2016г./
Решихме да не четем проекто решенията.
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Отново ще помоля г-н Попниколов и г-н Пилев за становищата на двете комисии.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Положително становище има икономическата комисия. Само възникна един въпрос,
тъй като не присъстваше никой от зам. кметовете и по принцип някой от общинска
администрация. Въпроса е такъв. Има ли някакъв срок законов до когато тези докладни ще
бъдат внасяни в ОбС. По принцип, относно този параграф на закона. Защото като че ли в
другите общини практиката по тези докладни не е такава. Просто едно питане. Иначе
принципно сме съгласни с проекта за решение.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Г-жа Великова ще я помоля да вземе отношение.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА - Началник отдел “С и С”:
Уважаеми общински съветници, и до сега нямаше такъв срок. Внасяха се
непрекъснато, а сега с този мораториум който наложиха за забрана за продажби на
земеделски земи, евентуално ще бъде още 5 години. След тия 5 години може би ще има
някаква промяна в закона. За сега е така.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Т.е. възстановяването на земи няма срок който на този момент да коментираме. Няма
никъде час, срок в който се възстановява.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА - Началник отдел “С и С”:
Няма никъде.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. 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. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански

за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
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, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 12
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Васил Бонев Лукаров, съгласно
Решение № Ч1409/19.11.1997 г. по преписка с вх. № 5457А/27.02.1992 г. на Общинска служба
по земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-355367/19.08.2015 г., издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
Поземлен имот с проектен № 80491.85.338, с площ 2,502 кв.м, по кадастралната
карта на село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, местност “Войнико”,
образуван от ПИ № 80491.85.35; № 80491.85.34 и част от ПИ № 80491.85.33 по кадастралната
карта на село Червен брег – общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр.Дупница.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, ако позволите д-р Никулчин го чакат за операция да го освободим да не
тръгне когато е късно.
Четвърта точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 8, ал. 1, връзка чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за
устройство на територията за определяне на териториално – устройствена зона в обхвата на
поземлен имот с идентификатор № 68789.21.202 по кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на Агенция по геодезия, картография
и кадастър. /вх. № 86/11.02.2016г./
Ще г-н Пилев за становище.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
За информация искам да кажа, че става въпрос за терена около пилона който вече
съществува с веещо се знаме на Република България. Сава въпрос за обособяването на една
реакрационна зона. Тя разбира се трябва да бъде водоснабдена, електрифицирана и т.н. Този
ПУП решава тези проблеми. За това предложението на комисията е да бъде приета
докладната.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов

за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
отсъства
отсъства
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл.8, т.1, връзка чл.110, ал.1, т.3 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поземлен имот с идентификатор №
68789.21.202, м. „Дренски рид” по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 /
30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, за определяне на
териториално– устройствена зона, както и допустимото застрояване в него за устройване на
обекти за рекреационни дейности, свързани с начина на трайно ползване на имота съгласно
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
2. Общински съвет – Дупница дава съгласието си за застрояване в поземлен имот
с идентификатор № 68789.21.202, м. „Дренски рид” по КК на гр.Дупница, одобрена със
Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър
с рекреационно пространство със зони за отдих, пешеходни алеи, ново зетревяване и
засаждане на декоративни иглолистни и широколистни дървета, храсти и цветя, както и
други обекти, като беседки, декоративни чешми, пейки, перголи, свързани с начина на
трайно ползване на имота.
3.Общински съвет – Дупница дава предварително съгласие за прокарване трасе
на линейните обекти на техническата инфраструктура – нов кабелен електропровод през
поземлен имот с идентификатор 68789.21.186 – публична общинска собственост, с начин на
трайно ползване „за селскостопански , горски, ведомствен път”, поземлен имот с
идентификатор 68789.80.2048 – публична общинска собственост, с начин на трайно
ползване „за селскостопански , горски, ведомствен път”, поземлен имот с идентификатор
68789.80.465 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за
селскостопански , горски, ведомствен път”; поземлен имот с идентификатор 68789.21.146 –
публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански , горски,
ведомствен път” и поземлен имот с идентификатор 68789.21.95 – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански , горски, ведомствен път” до
поземлен имот с идентификатор № 68789.21.202, м. «Дренски рид», землище гр. Дупница,
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общ.Дупница, собственост на Община Дупница, както и нов водопровод през поземлен
имот с идентификатор 68789.21.147 – публична общинска собственост, с начин на трайно
ползване „за селскостопански , горски, ведомствен път”, поземлен имот с идентификатор
68789.21.146 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за
селскостопански , горски, ведомствен път” и поземлен имот с идентификатор 68789.21.95 –
публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански , горски,
ведомствен път” до поземлен имот с идентификатор № 68789.21.202, м. «Дренски рид»,
землище гр. Дупница, общ.Дупница, собственост на Община Дупница.
3.Разрешава на Община Дупница, представлявана от инж. Методи Чимев-Кмет,
собственник, съгласно Акт № 176, том 20 / 12.12.2015 год., вх. р-р 5699 от 12.12.2015 год.на
поземлен имот с идентификатор № 68789.21.202, м. „Дренски рид” по КК на гр.Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план
- План за застрояване (ПЗ) по чл. 8, т. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) за определена териториално-устройствена зона по чл.27 ,
ал.1, т.4 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) от разновидност
„територия за рекреационни дейности”, означена като „Од”, съответстващ на обхвата и
съдържанието на одобреното задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ
(“БТК”АД), “ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община
Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Програма за управление на Община Дупница за
периода 2015 – 2019 г. /вх. № 87/11.02.2016г./
Ще помоля г-н Попниколов за становището на икономическа комисия.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Положително становище има икономическата комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви. Арх. Пилев.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Като цяло мнението на комисията е докладната да бъде приета, но някои от
членовете изразиха желание след по подробно запознаване да изкажат мнението си в зала,
за това може би ще го направят. Иначе становището повтарям на комисията е докладната да
бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви арх. Пилев. Г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаема г-жо заместник кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура към ОбС като цяло приема програмата, но
бихме искали да се внесе едно уточнение в приоритет 4 – Съвременно и модерно
образование. Там е посочено, че не са въведени мерки за енергийна ефективност в 3
училища “Климент Охридски”, “Христаки Павлович” и “Евлоги Георгиев”. Тъй като
всички, нека обществеността да знае, че през годините всички училища в Дупница и детски
градини с изключение на детската градина в Таушаница са санирани, подменени са парни
инсталации. Разбираме, че мерките за енергийна ефективност са комплексни, но е хубаво
тука да се каже, да се знае, че предстои газифициране на всички общински училища и
няколко детски градини мисля, че бяха 6. Бихме искали да обърнем внимание на това, че
при саниранетето на училища и детски градини са пропуснати някои неща и ако има
възможност в последствие да се довършат, като например подпрозоречните ламарини не са
поставени на доста училища, а това руши самото саниране. А в момента има проблем с
покривите на “Христаки Павлович” и училището в с. Крайници. Също така в момента едно
училище строи само помещение за хранене. Може би тука ще се допълни в тази програма,
че ще се помогне на това училище и ще се внесе уточнение какво се има предвид за тези
училища като мерки за енергийна ефективност. Но като цяло комисията приема програмата.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-жо Инкьова. Д-р Кирилов за становището на комисията по
здравеопазване.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Комисията по здравеопазване има изцяло положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Кирилов. Заповядайте г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Становището на спортната комисия е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Давам думата на г-жа Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
Благодаря.
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Аз искам да кажа, че с г-жа Инкьова тези забележки които току що тя каза, ние
предварително вече ги бяхме обсъдили. Приемаме ги напълно, но все пак смятам, че тази
програма обхваща един дълъг период и не е необходимо да бъде написана толкова подробно
защото през годините могат да възникнат необходимост и от други видове дейности. Освен
това годишно кмета дава отчет пред ОбС за изпълнение на тази програма, когато може
подробно да ви бъде предоставено какви дейности са извършени.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Китанова. Имате думата колеги за изказвания. Заповядайте г-н
Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Не е хубаво да се мине без каквито и да било изказвания. Тая програма действително
внася се от кмета. Тя си е негова програмата, изготвена със съответни специалисти, но
искам да кажа, че защото на няколко места прочитам програмата е съобразена с плана за
интегрирано развитие и други планове 2014-2020. Не че е съобразена, а тя е изцяло според
мен и според нашата група базирана и изготвена на база на този План за развитие. Така, че
ние се чувстваме съпричастни към тези решения които са взимани по интегрирания план и
като цяло ще подкрепим тази програма. Разбира се имаме някои препоръки. Да, общината е
финансово по-стабилна, но не трябва да забравяме, че все пак има около 9 милиона не
разплатени и взети дългове и заеми. Така, че трябва с дълго финансиране, защото се казва,
че за в бъдеще когато се наложи ще се взима трябва да се работи по-внимателно тъй като
дълго финансиране в по предишния мандат доведе до този погром в общината, тъй като то
преля чашата. Значи надскочи се възможността на общината да взима все повече и повече
заеми. Говоря за по предишния мандат. Така че тука трябва да се внимава. В социалната
сфера напълно ни удовлетворява и вие колеги ще ни вземете дето се вика работата на лява
група на социалистите тъй като са включени неща които абсолютно 100% отговарят на
нашите виждания. Предвижда се също създаване на евентуално общинско предприятие за
обслужване на транспорта, което ще работи разбира се и с частните фирми. Тука е малко
по-неясно. Общинско предприятие ли ще се създава някакво или обновление на тази
транспортна инфраструктура? Също така ни удовлетворява и за сега становището и
мнението, че може и да се стигне до общинско предприятие за сметопочистване и
снегопочистване, сметосъбиране и сметопочистване, което е според нас така една наша идея
от много дълго време. Това ако се осъществи ще бъде добре. Много приоритети. Десет са
заложени. Би трябвало малко здравеопазване и образование не виждам как ще се справиме
без съответните министрества, но дано се справеме. И ние ще подкрепим с това завършвам
тази програма, но ще следиме и ще имаме правото да си оттеглиме морално подкрепата ако
виждаме, че не се изпълняват неща така както са заложени тук и качествено. Защото тука на
много места става за инфраструктурата. Качествено трябва да се работи, тъй като ако
тръгнете от площада към спортна зала и направите разлика между старите и новите плочки
които се слагаха само преди две години ще видите, че всяка трета плочка е счупена. Значи
ние сме го направили преди 3 години този проект и така, че трябва да обръщаме качество на
работата, но качеството и на материалите. Ето минете след сесията и вижте. Всяка трета
плочка е счупена. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Други желаещи има ли за изказвания? Ако ми позволите
само няколко думи е кажа. Искам да направя забележка на г-н Пехливански, че дълга на

23

общината не е 9 милиона в момента, а доста по-малко. Последната информация е за 5
милиона която я гледах. Съвсем скоро приехме и бюджет.
/обаждане от зала/
Вие обикновено се позовавате на мостовото финансиране което получаваме за да
след това да се получават по проектите сумите. Реалния дълг е този който видяхме всички и
споменахме. По отношение на качеството имате право. Да някои от проектите не се
изпълняват с нужното качество, други по-бавно от колкото ни се иска. Наша обща работа е
да следим това да се случва и в сроковете и с нужното качество така, че да вървим напред.
Имате думата колеги. Има ли друг желаещ за изказване? Ако няма гласуваме с
вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, във
връзка с чл. 44, ал. 5 ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 14
1. Приема Програма за управление на Община Дупница за периода 2015 – 2019 г.
съгласно Приложение №1.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шеста точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 28. /вх. № 88/12.02.2016 г./
Ще помоля г-н Попниколов и арх. Пилев за становищата на двете комисии.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Това са една поредица от докладни които касаят закупуване от собственика на
построените в имота жилища находящи се на ул. “Самоковско шосе” няколко адреса.
Знаете, че още от миналата година ние взехме решение в поименния списък именно на тия
хора да удовлетворим исканията да си закупят земята на които са построени техните къщи
на ул. “Самоковско шосе”. Икономическата комисия разгледа оценките тъй като те ще
бъдат продадени без търг или конкурс на живеещите и смятаме, че оценките удовлетворяват
общината, като средства които ще влезнат и мисля, че ще удовлетворят и хората с имоти
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там. Така, че положително е становището на икономическата комисия за цялата поредица
докладни, които касаят имотите по ул. “Самоковско шосе”.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви д-р Попниколов. Арх. Пилев с положително становище на комисията
по ТСУ.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

25
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
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за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 23 664 лв.
/двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.12 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот дванадесет /,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №28, с площ на целия имот: 1 505 кв.м /хиляда петстотин и пет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
7092 /седем хиляди деветдесет и две/, без съдържащите се в имота сгради - частна
общинска собственост по АОС №1927/21.11.2012 год., на Дишка Василева Серафимова собственик на построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка,
изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седма точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на
закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 80491.85.337, по кадастрална карта на село Червен брег, Община
Дупница. /вх. № 89/12.02.2016г./
Ще помоля за становищата на ИК и ТСУ комисии.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Изключително важна докладна, колкото и да не …беше разгледана на ИК.
Принципно имаме положително становище. Изключително важна докладна, защото касае
годишния план за паша на община Дупница и …
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Не е тая. Докладна № 89 гледаме.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Извинявайте, положително е становището.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Положително е и на ТСУ комисията.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

25
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, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и
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чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Георги Бонев
Лукаров, съгласно Решение №Ч1410/08.01.2015 г. по преписка с вх. №5459А/27.02.1992г. на
Общинска служба по земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-355367/19.08.2015г.,
издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 80491.85.337, с площ 2,374 кв.м, по
кадастралната карта на село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Туйовица”, образуван от част от ПИ №80491.85.33 по кадастралната карта на село Червен
брег – общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на
Общинска служба по земеделие гр.Дупница.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за
улична регулация (ПУР) и План за регулация (ПР) в обхват: Улица с осови точки –
1426а÷1426б÷1426в и УПИ XVIII-3499 и УПИ XIX-3497, квартал 260 по регулационния план
на гр. Дупница /ул. “Хемус”. /вх. № 91/12.02.2016 г./
Ще помоля г-н Пилев за становището на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги,
Става въпрос за промяна на трасето на улица така, че да се запази съществуваща
жилищна сграда в имота. Действието е законосъобразно и целесъобразно, затова комисията
предлага докладната да бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
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

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
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9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
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 /ЗМСМА/, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2,
т.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1.Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ и План за регулация /ПР/ в
обхват: Улица с осови точки – 1426а÷1426б÷1426в и УПИ ХVІІІ-3499 и УПИ ХІХ-3497,
квартал 260 по регулационния план на гр.Дупница, с административен адрес гр.Дупница,
ул.”Хемус”, съгласно Предложение за промяна на улична регулация в обхват: Улица с осови
точки – 1426а÷1426б÷1426в.
2.Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР) и План за регулация /ПР/, както и по обявяването и
одобряването на Проекта за изменение на ПУП- ПУР и ПР.
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***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне на общински пасища и мери за ползване за
стопанската 2016 – 2017 година. /вх. № 92/12.02.2016г./
Ще помоля за становище на ИК.
Да броиме това от предното изказване? Добре, благодаря.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Аз разгледах доста детайлно тази докладна. В извлечението, където са се подписвали
земеделските стопани, дали е техническа грешка или някой да ми обясни с броя животни
има повторяемост на няколко места. На едно и също име с разл. Брой животни? Касае един
и същи човек. Съвпадение на имената…нямаме второ име. Броя на животните различен.
Защо са написани по 2 пъти? Може би се касае за различни хора…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
На коя страница е това?
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ.съветник:
Това е от извлечението на земеделските стопани…там където ръчно са се надписвали
имената и са се подписвали…може би е техническа грешка? 91 и 93 подписали са се под
името Виктор Николов…Не, че нещо ще промени решението ми.
Заповядайте г-жо Великова.
ИНЖ. НАДЯ ВЕЛИКОВА - Началник отдел “С и С”:
Благодаря.
Това е списък, който ни е предоставен от агенцията по храните…д-р Тимчев. Това са
разл. Видове животни и разл.брой на едни и същи хора. Не е проблем има подпис и печат
на агенцията, така че…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
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

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

25
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 /ЗМСМА/, и чл.37и, ал.3 и ал.12,
чл.37о, ал.1 т.1, 37о, ал.1, т.2 и чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 18
1.Общински съвет Дупница приема Годишен план за паша на Община Дупница за
стопанската 2016 - 2017 година съгласно Приложение 1, ведно с:
- Списък с размера и местоположението на мерите и пасищата за общо ползване в
зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище – Приложение №1.1;
- Списък с размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално
ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище – Приложение №1.2;
- Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Дупница –
Приложение №1.3;
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- Списък на регистрираните земеделски производители/животновъди и брой на
притежаваните от тях животни – Приложение №1.4.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие за предоставяне на общински мери и
пасища за общо ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни на територията на Община Дупница. Решението на
общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на
чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие свободните, неразпределени мери и
пасища да се предоставят за индивидуално ползване чрез отдаване под наем с минимален
срок на договорите 5 /пет/ стопански години, с годишен наем 6,00 лв./дка, съгласно чл.29 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
“Размерът на наемната цена за земеделските земи се определя с решение на Общинския
съвет, съгласно Приложение №2 на Наредбата, изменено с Реш.№102/27.06.2014 г. относно
“Пасище - годишен наем 6,00 лв./дка”, само на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
съгласно представените списъци от кметовете и кметските наместници.
4. Общински съвет Дупница приема “Задължения на общината и на ползвателите за
поддържането на мерите и пасищата” /Приложение №2/.
5. Дава съгласие в населените места, в които обезпечеността на животинската
единица е над норматива /100% - во обезпечаване с мери и пасища/, свободните,
неразпределени мери и пасища да могат да се ползват от животновъдите и сдруженията от
съответното населено място, както и в землища различни от регистрацията на животните
им.
6.Дава съгласие животновъдите и сдруженията да ползват общинските мери и
пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители
единствено след представени актуални анкетни карти за отглежданите от тях пасищни
животни.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Десета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем маломерни имоти от
общински поземлен фонд. /вх. № 93/12.02.2016 г./
Постъпи заявление от г-жа Китанова, че корекция е нужна, така че след като г-н
Попниколов даде становището на ИК ще дам думата на г-жа Китанова.
Заповядайте д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Тази докладна касае възможността да се отдава под наем за 1 година без търг или
конкурс маломерни до 10 дка имоти на общината за пасища. Мисля, че това е добре, защото
по този начин се избягва по-тежката процедура с подаване на документи и провеждане на
търгове или конкурси и т.н…говориме за до 10 дка общински …от общинския поземлен
фонд площи. Принципно становището на ИК е положително. Имаме и едно предложение. В
самия проект за решение да отпадне всичко под т.2.1., защото това е дефакто преписано
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от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество и
дефакто проекта за решение да остане чисто т.1, т. 2 и т.3.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Попниколов.
Г-жа Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Благодаря ви.
Промените, които бих искала да предложа са…г-н Попниколов спомена, че това са
маломерни имоти, които се отдават под наем без търг или конкурс за 1 година и в самото
решение в т. 1 след края на изречението: без търг или конкурс да упоменем за срок до 1
година. Това трябва да фигурира в решението.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Постъпиха 2 предложения. Едното е: да отпадне т. 2.1 Ниви, т. 2.2 Ливади, т. 2.3
Овощни градини, т .2.4. Лозя, т.2.5 Други имоти в регулация за земеделски нужди, т.2.6
Пасище.
Който е “за” така направеното предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
1
няма

Приема се.
Предложението на г-жа Китанова за редакция на т.1.
1. Общински съвет Дупница определя маломерни имоти с площ до 10 дка от
общински поземлен фонд да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок до 1
година.
Който е “за” така направената корекция да влезе в проекто решението, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се.
Разискваме докладната с така направените промени.
Имате думата. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров

за
отсъства
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
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 и чл. 24а, ал. 7 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Общински съвет Дупница определя маломерни имоти с площ до 10 дка от
общински поземлен фонд да бъдат да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок
до 1 година.
2. Общински съвет Дупница определя наемна цена на имотите съгласно Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №
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8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на Общински
съвет Дупница /Приложение 2/.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да сключва
договори за отдаване под наем за имотите по т. 1 от решението.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика
на построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе”
№ 24. /вх. № 96/12.02.2016 г./
Становищата вече ги чухме. Имате думата колеги за изказвания.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

25
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 24 798 лв.
/двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и осем лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.14 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот четиринадесет /,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №24, с площ на целия имот: 1 587 кв.м /хиляда петстотин осемдесет и седем
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 7094 /седем хиляди деветдесет и четири/, без съдържащите се в имота
сгради - град Дупница, улица “Самоковско шосе” №24 – АОС №1926/21.11.2012 год., на
Георги Иванов Атанасов - собственик на построените в имота жилищни сгради, въз основа
на пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от
Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Дванадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за допълнение на Програмата за управление
и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. /вх. №
98/15.02.2016 г./
Ще помоля за становищата на ИК и ТСУ комисии.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Положително е становището на ИК.
Уважаеми колеги, това са имотите които на предишната сесия беха изтеглени. Сега
идентификационните номера са точни.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Положително е становището на ТСУ комисията. Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
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Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” – със следните имоти:
1. ПИ с идентификатор 87727.24.17, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 1 374 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
2. ПИ с идентификатор 87727.24.14, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 3 085 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
3. ПИ с идентификатор 87727.24.11, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 6 409 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
4. ПИ с идентификатор 87727.25.45, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 1 000 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
5. ПИ с идентификатор 87727.24.45, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 1 001 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
6. ПИ с идентификатор 87727.24.71, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 3 042 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
7. ПИ с идентификатор 87727.24.76, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 998 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
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8. ПИ с идентификатор 87727.24.77, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 594 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
9. ПИ с идентификатор 87727.25.25, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 1 858 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
10. ПИ с идентификатор 87727.25.35, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 1 268 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
11. ПИ с идентификатор 87727.25.36, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 2 806 в.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
12. ПИ с идентификатор 87727.24.66, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 3 023 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
13. ПИ с идентификатор 87727.24.41, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 1 485 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
14. ПИ с идентификатор 87727.24.24, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 2 741 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
15. ПИ с идентификатор 87727.115.64, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 3 468 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
16. ПИ с идентификатор 87727.24.5, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 9 970 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
17. ПИ с идентификатор 87727.115.65, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 2 496 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
18. ПИ с идентификатор 87727.115.81, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 1 982 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
19. ПИ с идентификатор 87727.28.19, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 3 934 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
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20. ПИ с идентификатор 87727.28.17, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 3 950 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
21. ПИ с идентификатор 87727.28.7, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 800 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
22. ПИ с идентификатор 87727.115.80, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 770 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
23. ПИ с идентификатор 87727.115.1, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 4 588 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
24. ПИ с идентификатор 87727.115.54, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Дивите круши, с площ от 2 100 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
25. ПИ с идентификатор 87727.26.26, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 2 012 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
26. ПИ с идентификатор 87727.26.35, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 2 261 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
27. ПИ с идентификатор 87727.26.45, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Иловиците, с площ от 628 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
28. ПИ с идентификатор 87727.24.38, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 361 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
29. ПИ с идентификатор 87727.24.35, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 680 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
30. ПИ с идентификатор 87727.24.32, находящ се в землището на с. Яхиново, община
Дупница, местност Барата, с площ от 591 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тъй като това е докладната в средата на дневния ред предлагам 15 минути почивка.
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15 минути почивка.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги в залата присъстват 27 общ.съветника. Имаме необходимия кворум и можем
да продължим заседанието.
Тринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика
на построените в имота жилищни сгради, находящи се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе”
№ 18. /вх. № 99/15.02.2016 г./
Чухме становищата на ИК и ТСУ комисии. Имате думата колеги за изказвания.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

26
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 22
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 14 401 лв.
/четиринадесет хиляди четиристотин и един лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.18 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот осемнадесет /,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №18, с площ на целия имот: 860 кв.м /осемстотин и шестдесет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
3308 /три хиляди триста и осем/, без съдържащите се в имота сгради - частна общинска
собственост по АОС №4328/04.09.2015 год., на Георги Василиев Бибешков, собственик на
построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител
на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 18-А. /вх. № 100/15.02.2016 г./
Имаме становища. Имате думата колеги за изказвания.
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

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
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10. Виолета Генчева 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

27
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 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
РЕШЕНИЕ
№ 23
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 6 943 лв. /шест
хиляди деветстотин четиридесет и три лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.19 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот деветнадесет/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №18-А, с площ на целия имот: 408 кв.м /четиристотин и осем квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
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3308 /три хиляди триста и осем/, без съдържащите се в имота сгради – частна общинска
собственост по АОС №1921/21.11.2012 год., на Рангел Василиев Христов, собственик на
построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител
на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Петнайсета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя, частна общинска собственост на собственика
на построената в имота сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” 8. /вх. №
101/15.02.2016 г./
Имаме становищата на ИК и ТСУ комисии.
Имате думата колеги за изказвания.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

отсъства
за

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

27
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 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
РЕШЕНИЕ
№ 24
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 25 251 лв. /двадесет
и пет хиляди двеста петдесет и един лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.26 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот двадесет и шест/
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №8, с площ на целия имот 1 616 кв.м /хиляда шестотин и шестнадесет квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 7083 /седем хиляди осемдесет и три/, без съдържащите се в имота сгради – частна
общинска собственост по АОС №1918/21.11.2012 год., на Велика Владимирова Чернева,
собственик на построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена
от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шестнайсета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика
на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе”
№ 10. /вх. № 102/15.02.2016 г./
Становища имаме. Имате думата за изказвания.
Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров

за
отсъства
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

27
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 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
РЕШЕНИЕ
№ 25
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 20 025 лв.
/двадесет хиляди и двадесет и пет лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.25 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот двадесет и пет /
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град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №10, с площ на целия имот: 1 261 кв.м /хиляда двеста шестдесет и един квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване /до 10 м /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 7084 /седем хиляди осемдесет и четири/, без съдържащите се в имота сгради – частна
общинска собственост по АОС №1919/21.11.2012 год., на Васил Илиев Чернев, собственик
на построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от
оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седемнайсета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на
Община Дупница, подготвен за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд –
Инвестиционна програма за климата. /вх. № 105/16.02.2016 г./
Ще помоля за становище д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги.
Става въпрос за докладна за осигуряване на съфинансиране по проект на община
Дупница за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд. Става въпрос за 2 обекта.
Това е ЦДГ № 7 Калина и сградата на общ.болница и по точно сградата на бившата
Транспортна болница. Участието, съфинансирането от страна на общината е в размер на 15%.
Принципно ИК е съгласна с така предложения проект за решение с 1 въпрос. Имаме
декларация от страна на управителката на 7 ДГ г-жа Хаджийска. Нашия въпрос е останалата
част за съфинансирането ще бъдат от заложени средства в бюджета от страна на общината
или ще се взима отново заем. Това е. Иначе имаме положително становище към докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Попниколов. Има въпрос.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Мога и аз да кажа, че тези средства биха могли да бъдат предвидени. Ние имаме един
резерв в бюджета. От резерва, мисля че е 200 000 лв. заложен в бюджета. Би могъл той да се
ползва. Това е въпрос, който допълнително ще изясним и ще ви информираме.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Китанова. Имате думата колеги.
Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров

за
отсъства
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 26
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да осигури като
собствено съфинансиране средства в размер на 15% от допустимите разходи в изпълнение на
проект по Инвестиционната програма за климата на Национален доверителен екофонд, за
подобряване енергийна ефективност на сградите на ЦДГ № 7 “Калина” с Дневен център за
деца с увреждания и МБАЛ “Св. Иван Рилски”, намираща се на ул. “Отец Паисий” №2.
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2. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва всякакви
други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение и
реализиране дейностите по проекта, в това число при спечелването му да учреди/издаде
адекватно обезпечение на авансовото плащане чрез запис на заповед.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осемнадесета 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 2016 год. /вх. № 106/16.02.2016г./
Ще помоля г-н Славев за становище на комисията по спорт.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ - общ.съветник:
Становището на членовете на комисията е, че трябва да се проведе по-широко
обсъждане със заинтересованите лица.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Славев.
Д-р Кирилов за становище на комисията по здравеопазване.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ.съветник:
Становището на комисията по здравеопазване е изцяло положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Кирилов.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-жо Симова.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА - общ.съветник:
Като цяло програмата на мен лично ми допада, хубава е. Не бях впечатлена от
социално-културни инициативи и по-точно Хелуин парти, деня на влюбените. Защо не
например Благовец. Хелуин не е наш празник. Защо да не възпитаваме младежта, ние имаме
толкова хубави празници, които са български и празнуваме нечии чужди празници.
За мен това Хелуин парти е пълна глупост.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Симова.
Г-н Табаков.
Г-Н НИКОЛАЙ ТАБАКОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми зам.кмет,
Уважаеми колеги.
Аз се интересувам от години от младежки дейности. Доста добре разгледах годишния
план. Ще споделя някои мои мисли. Добре са обгрижени социалните нужди на младежите. В
Дупница има 6 центъра , 2 ЦОП, дневни центрове за деца с увреждания. Спортни клубове
също преброих 10, спортните нужди също са добре застъпени. Относно културните нужди на
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младежите участието на общината е почти никакво, т.е. съвременните културни нужди на
младежите. Младежките им дейности в този доклад са много малко.
От РБ сме сериозно ангажирани с младежките дейности и не виждаме напр. 1
младежки културен център,който съм сигурен, че би помогнал много на младежите.
Читалищата са средище на културата, те имат своята функция, но като гледах програмата не
можеш да кажа, че много неща са тъждествени за 2016 г.. Аз като музикант познавам и
младежи, които се занимават с музика. Няма места в Дупница, където младежите могат да се
съберат и да говорят за съвременни форми на култура за 2016 г.. Би могло да се помисли за
съвременни младежки форми…младежки културен център в Дупница е нужен.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Табаков.
Има ли други желаещи?
Надявам се г-жо Китанова да се съобразите с препоръките на колегите и съвместно ако
трябва да разработим някои инициативи, в които и съветниците да участват.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Да, разбира се.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ако няма желаещи ще гласуваме.
Който е съгласен с така предложеното проекто решение , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за
младежта, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 27
1. Общински съвет – Дупница приема Общински годишен план за младежта на
Община Дупница за 2016 год.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Деветнадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Преобразуване на Вечерно средно общообразователно училище
“Димчо Дебелянов”, гр. Дупница чрез вливане в Гимназия “Христо Ботев”, гр. Дупница. /вх.
№ 107/16.02.2016г./
Още една корекция:

49

Т.1. Общински съвет Дупница предлага на Министъра на образованието и науката да
преобразува Вечерно средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” с
административен адрес: град Дупница, ул. “Цар Самуил” № 9 чрез вливане в Гимназия
“Христо Ботев “ с административен адрес: град Дупница, ул. “Цар Самуил” № 9, считано от
01.08.2016 г.
Ще помоля г-жа Инкьова за становище на комисията.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ.съветник:
Уважаеми дами и господа, предвид становището, което нашата комисия изложи на
предшестващото заседание, ние изцяло подкрепяме решението. Ние бяхме предложили
сливане, но считаме че по-подходящо е да бъде вливане.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Имате думата колеги.
Първо гласуваме корекциите.
Който е “за” тези предложени корекции на мястото на “с” да бъде записано “в” , моля
да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
1
няма

Приемат се.
Имате думата. Няма желаещи.
Гласуваме докладната по същество.
Който е “за” приемането и, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.23, чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 10, ал.6 и чл. 45, ал.2 от
Закона за народната просвета, както и чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на
закона за народната просвета, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 28
1. Общински съвет Дупница предлага на Министъра на образованието и науката да
преобразува Вечерно средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” с
административен адрес: град Дупница, ул. “Цар Самуил” № 9 чрез вливане в Гимназия
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“Христо Ботев “ с административен адрес: град Дупница, ул. “Цар Самуил” № 9, считано от
01.08.2016 г.
2. Учениците от Вечерно средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов”,
град Дупница да бъдат насочени да продължат обучението си в Гимназия “Христо Ботев”,
град Дупница.
3. Трудовите правоотношения с персонала на Вечерно средно общообразователно
училище “Димчо Дебелянов”, град Дупница да се уредят съгласно разпоредбите на чл. 123 от
Кодекса на труда.
4. Задължителната документация на Вечерно средно общообразователно училище
“Димчо Дебелянов”, град Дупница да се съхранява от Гимназия “Христо Ботев”, град
Дупница.
5. Движимото имущество на Вечерно средно общообразователно училище “Димчо
Дебелянов”, град Дупница, освободено в резултат на преобразуване на учебното заведение, да
бъде предадено на Гимназия “Христо Ботев”, град Дупница.
6. Общински съвет – Дупница задължава Кмета на Община Дупница да предприеме
необходимите действия, съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на
образованието и науката за преобразуване на Вечерно средно общообразователно училище
“Димчо Дебелянов”, град Дупница чрез вливане в Гимназия “Христо Ботев”, град Дупница.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Обявяване на поземлен имот с идентификатор 68789.20.466 – за
стадион, с адрес гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, за публична общинска собственост. /вх. №
108/16.02.2016г./
Ще помоля г-н Попниколов и г-н Пилев за становищата на комисиите.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Положително е становището на комисията.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Попниколов.
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
В докладната става въпрос за стадиона в ЖК “Бистрица”. Към него се придава още
един терен. Необходимо е да се приведат в еднаквост двете форми на притежание, затова
комисията предлага докладната да бъде приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря арх. Пилев.
Имате думата колеги.
Няма желаещи.
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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 29
Общински съвет Дупница обявява за публична общинска собственост следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот
с идентификатор 68789.20.466 по
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кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед
№300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със заповед №КД-14-10-135/22.06.2010 год. на
Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с данни след
промяната, съгласно Скица-проект №15-533985/08.12.2015 год.: адрес на поземления имот
град Дупница, жилищен комплекс “ Бистрица”, площ 20 240 кв.м, трайно предназначение на
територията: “Урбанизирана”, начин на трайно ползване: “За друг обществен обект,
комплекс”, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - за стадион, в квартал 205,
съгласно Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПР),
одобрен със Заповед №1316/13.07.2015 год. на Кмета на Община Дупница.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и първа точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Избор на
общински съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община
Дупница. /вх. № 109/16.02.2016 г./
На председателски съвет стигнахме до решение, че 5 –те члена от ОбС трябва да
бъдат от групите на ГЕРБ, БСП, ОДБ, БДЦ и НС. Ще помоля председателите на групите да
номинират своите кандидати за членове на комисията.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаема г-жо Китанова,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
От ПП ГЕРБ предлагаме за член на комисията Матей Попниколов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
От името на БСП предлагам Георги Пехливански.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
От името на ОДБ Стоян Стоянов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Христов.
Г-Н ЕМИЛ ХРИСТОВ - общ.съветник:
От името на БДЦ г-н Георги Райнов.

53

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-жо Николова Народен съюз.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ.съветник:
От НС Спас Андреев.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Чета проекто решението:
1.Общински съвет-Дупница избира следните 5 /пет/ общински съветници,
които да бъдат включени като членове на комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за
реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията
на Община Дупница, както следва:
- Матей Попниколов
- Георги Пехливански
- Стоян Стоянов
- Георги Райнов
- Спас Андреев
Ще направя едно допълнение. С оглед спешността на заседанията на тази комисия.
2. Решението влиза в сила от момента на неговото приемане.
Първо нека чуем становищата на комисиите и след това ще гласуваме корекцията в
докладната и след това по същество.
Ще помоля г-н Кирилов за становището на комисията по здравеопазване.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ.съветник:
Становището на комисията по здравеопазване е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Становището на ИК е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания.
Гласуваме с вдигане на ръка допълнената т.2 : 2. Решението влиза в сила от
момента на неговото приемане.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се.
Гласуваме сега докладната по същество.
Който е “за” , моля да гласува.
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Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.27,
ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница,
ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 30
1.Общински съвет-Дупница избира следните 5 /пет/ общински съветници, които да
бъдат включени като членове на комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община
Дупница, както следва:
- Матей Попниколов
- Георги Пехливански
- Стоян Стоянов
- Георги Райнов
- Спас Андреев
2. Решението влиза в сила от момента на неговото приемане.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и втора точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Избор на
общински съветници за членове на комисията по чл.6, ал.1 от Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница.
/вх. № 110/16.02.2016 г./
По право председател на тази комисия е председателя на комисията по здравеопазване.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Ще помоля за становище г-н Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ.съветник:
Становището на комисията по здравеопазване е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря .
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи.
Който е “за” , моля да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.27,
ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал.1-3 от Правилника за финансово подпомагане
на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на
семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 31
1.Общински съвет-Дупница определя следните свои представители за членове на
комисията по чл.6, ал.1 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности
по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница, както следва:
1.1 Секретаря на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси
1.2 Председателя на ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и
финанси.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и трета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно
Предоставяне на допълнителен срок за отстраняване на несъответствия представени от
спортните клубове отчети за целесъобразността на разходваните средства получени от
общинския бюджет през 2015 год. по реда на Наредбата за условията, критериите и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. /вх. № 112/16.02.2016 г./
Ще помоля за становище д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Становището на ИК е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-н Славев.
/ г-н Славев – обождане от място/
В тази връзка и с оглед разговорите на председателски съвет имаме една препоръка
към г-жа Китанова в качеството и на изп.длъжността кмет
представител на
Общ.администрация да бъде оторизиран като контактуващ с клубовете с цел текущо да им
помага при изготвянето на отчетите и документите във връзка с очевидната невъзможност
на някои от тях да представят документите съгласно изискванията на наредбата. Така, че се
надявам това че г-н Павлов го няма тук този човек, който оторизирате да контактува с
клубовете да бъде и този който да им предаде евентуалното решение, което ще приемем,
защото не привеждането на документите в съответствие с наредбата на практика ще лиши
клубовете от финансиране от бюджета, който гласувахме за тях.
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
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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. 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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 32
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1.Общински съвет-Дупница предоставя допълнителен срок до 15.03.2016 год.
/включително/ за отстраняване на несъответствия, чрез представяне от спортните клубове на
отчети и доказателства пред община Дупница за целесъобразността на разходваните средства
които са получили от общинския бюджет през 2015 г., съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и национален счетоводен стандарт.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и четвърта точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Изменение на текста в т. 20 и т. 20.1 от Решение №
6/29.01.2016 г. /вх. № 119/18.02.2016 г./
Ще помоля г-н Попниколов за становището на комисията.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ.съветник:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаема г-жо зам.кмет.
Става въпрос за решение № 6/29.01.2016 г., това е решението с което гласувахме
бюджета на Дупница.Става въпрос за самосизиране от страна на областния управител
относно т.20 и т.20.1. Мужду другото ИК е с положително становище относно текста на
докладната. Разбира се благодарим на г-н Петров, който присъства на комисията и даде
разяснения. На нас ни направи впечатление, че този текст е идентичен с текста на
предходните решения и въпреки, че закона не е променян до този момент не са били
връщани. Доколкото разбрах по същия начин те са заложени и сега в бюджета на всички
общини на територията на кюстендилска област. Върнати са само в нашето решение и в
решението на Бобов дол и Сапарева баня. Идеята е, че подкрепяме това, че да се избегнат
обжалвания в Административен съд. По-добре е да прегласуваме нашето решение.
Положително е становището на комисията.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Г-жа Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Бих искала да направя предложение към текста на решението и да внеса малко
разяснения. В заповедта на областния управител, с която той ни уведомява за тези 2 точки
цитирам следното, че нито в ЗПФ, нито в ЗМСМА няма предвидена законова възможност
ОбС да упълномощава кмета , именно тази дума упълномощава е проблема. Той ни
препоръчва да използваме терминологията дава съгласие. Проведохме няколко разговора с
областна администрация и те ни препоръчаха следното: Да отменим изцяло двете точки в
момента и да изготвим ново решение, в което ОбС да дава съгласие кмета да извършва тези
действия, именно да предоставя временни безлихвени заеми на други бюджетни
организации.
Така, че моето предложение е следното:
1. Общински съвет Дупница отменя т. 20 и т. 20.1 от Решение № 6 от 29.01.2016 г.,
прието на заседание на Общински съвет – Дупница на 29.01.2016 г.
Бюджета иначе е приет в останалата си част, така че не би следвало да имаме проблем.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Отменя и не приемаме текста надолу.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Да, не приемаме текста надолу.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме корекцията предложена от г-жа Китанова. Тя е:
1. Общински съвет Дупница отменя т. 20 и т. 20.1 от Решение № 6 от 29.01.2016 г.,
прието на заседание на Общински съвет – Дупница на 29.01.2016 г.
С това свършва решението. Т.1.1 и т.1.2. отпадат.
Който е “за” предложената корекция, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
1

Приема се.
Имате думата по разисквания на докладната. Г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – нач. отдел “БФС и УС”:
Исках да уточня, че ще бъде вкарана нова докладна. Това е по препоръка на
областния управител, въпреки, че в цялата страна бюджетите са приети с тоя текс само в
кюстендилска област имат нещо против него. Можехме да ходим на дело, което беше един
от вариантите, но с цел да се избегнат тези тежки процедури не е проблем сега да бъде
отменен като текст. На следващо заседание ще бъде вкарана отделна докладна както те
искат с която кмета да бъде не упълномощен а оправомощен. Това е…
/ обаждане от залата/
Това е по разработка на НСОРБ и е съгласувано с МФ. В цялата страна не е проблем.
Тука се оказа, че е проблем.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Петров.
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. Матей Николов Попниколов

за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
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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. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 45, ал. 9, чл. 52, ал. 1 е 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 2016 г., ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение
на ЗДБРБ за 2016 г. и Наредбата за общинските публични финанси и управление на
общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 33
1. Общински съвет Дупница отменя т. 20 и т. 20.1 от Решение № 6 от 29.01.2016 г.,
прието на заседание на Общински съвет – Дупница на 29.01.2016 г.

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Благодаря Ви за работата на днешното заседание.

Заседанието бе закрито в 12.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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