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

......

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 27.11.2015 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе ІІІ-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 33 общински съветници.
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 33 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам ІІІ - то редовно заседание за 2015 година на
Общински съвет Дупница.
Преди да започнем работа ще изчета Решение № 333/ 12.11.2015 г. на ОИК, относно
Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник и обявяване на следващия
от листа на коалиция “НАРОДЕН СЪЮЗ”.
/Чете Решение № 333/12.11.2015 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола/
Ще помоля г-н Спас Борисов Андреев да заповяда на микрофона за полагане на клетва.
Заповядайте г-н Андреев.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на
страната, и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община
Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-н Спас Борисов Андреев подписва клетвената декларация/
/аплодисменти/
В деловодството на ОбС Дупница са постъпили няколко заявления за формиране на
групи.
С вх. № 730/19.11.2015 г. е прието заявлението от д-р Лорета Методиева Николова, с
което се заявява, че от името на коалиция “Народен съюз” декларира името на Председателя
на групата общ. съветници от коалиция “Народен съюз” в ОбС както следва – д-р Лорета
Методиева Николова ще бъде Председател на групата.
Заявление № 728/19.11.2015 г., относно образуване на политически представителна
група на Обединен демократичен блок “Съюз на демократичните сили” при ОбС Дупница в
което се казва, че групата е в състав Костадин Крумов Костадинов, Иван Миланов Раков,
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Стоян Емилов Стоянов и Йонко Йорданов Гергов. Групата ще се ръководи от Председател
Костадин Костадинов и Заместник – председател Йонко Гергов.
И от Българска социалистическа партия заявление в което се казва, че Председател
на групата ще бъде Станислав Христов Павлов.
Сега минаваме по същество.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. № 731 / 20.11.2015 г.

ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.75 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Вуковица” с площ 799 кв. м. /вх. № 672/11.11.2015г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.3.76 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Вуковица” с площ 800 квадратни метра. /вх. №
673/11.11.2015г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.60 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Герено” с площ 2 165 кв. м. /вх. № 674/11.11.2015г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.58 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Герено” с площ 411 кв. м. /вх. № 675/11.11.2015г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Динковица” с площ 368 кв. м.
/вх. №
676/11.11.2015г./
6. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.4 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 5 280 кв. м. /вх. № 678/12.11.2015г./
7. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.5 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 412 кв. м. /вх. № 679/12.11.2015г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План – схема
за обект: “Изграждане на нова оптична кабелна мрежа до всеки дом FTTN” на “БТК” АД,
обхващаща четири района в централна градска част и ж.к. “Бистрица”, гр. Дупница. /вх.
№ 685/13.11.2015г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
65245.2.3 по КК на с. Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2014 год. на ИД
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 185519-16.07.2015 год. на Началник СГКК – гр. Кюстендил. /вх. № 690/16.11.2015г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
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65245.4.403, местност “Могилите” по КК на с. Самораново, одобрена със Заповед № 3005-61/05.08.2014 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
691/16.11.2015г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.246 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 2 371 кв. м. /вх. №
696/17.11.2015г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.270 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 671 кв. м. /вх. №
697/17.11.2015г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.245 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 788 кв. м. /вх. №
698/17.11.2015г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.3 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Софийски път” с площ 1 633 кв. м. /вх. №
699/17.11.2015г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.3.66 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Герено” с площ 3 218 квадратни метра. /вх. №
700/17.11.2015г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г. /вх. №
703/18.11.2015г./
17. 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 идентификатор №
68789.110.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница. /вх. №
704/18.11.2015г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.4.10 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Долна Драговица” с площ 4 971 кв.м. /вх. №
705/18.11.2015г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.163.6 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Драгойна могила” с площ 874 кв. м. /вх. №
707/19.11.2015г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.41 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 485 кв. м. /вх. № 708/19.11.2015г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.66 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 023 кв. м. /вх. № 709/19.11.2015г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.36 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 2 806 кв. м. /вх. № 710/19.11.2015г./
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23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.35 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 268 кв. м. /вх. № 711/19.11.2015г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.25 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 858 кв. м. /вх. № 712/19.11.2015г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.77 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 594 кв. м. /вх. № 713/19.11.2015г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.76 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 998 кв. м. /вх. № 714/19.11.2015г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.71 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 042 кв. м. /вх. № 715/19.11.2015г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.45 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1001 кв. м. /вх. № 716/19.11.2015г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.45 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1 000 кв. м. /вх. № 717/19.11.2015г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.11 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 6 409 кв. м. /вх. № 718/19.11.2015г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.14 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 085 кв. м. /вх. № 719/19.11.2015г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.17 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1 374 кв. м. /вх. № 720/19.11.2015г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.24 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 2 741 кв. м. /вх. № 721/19.11.2015г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.32 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 591 кв. м. /вх. № 722/19.11.2015г./
35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.35 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 680 кв. м. /вх. № 723/19.11.2015г./
36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.38 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 361 кв. м. /вх. № 724/19.11.2015г./
37. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие - Кюстендил. /вх.
№ 725/19.11.2015г./
38. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). /вх. №
726/19.11.2015г./
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39. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Определяне поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет. /вх.
№ 727/19.11.2015г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
нова структура на Общинска администрация-Дупница. /вх. № 729/19.11.2015г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
С вх. № 744/26.11.2015 г., аз съм направил предложение в което се казва:
Докладна записка, относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация да стане т. 1 в Дневния ред.
Т. 2 да бъде Докладна записка от мен, относно Избор на Заместник – председател на
Общински съвет Дупница.
Трета точка да стане сегашната т. 39 от Дневния ред. Това е докладна записка от мен,
относно Определяне поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет с вх. №
727/19.11.2015г. и докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане нова структура на Общинска администрация-Дупница с вх. №
729/19.11.2015г., включена в проекта за Дневен ред като т. 40, да стане т. 4 от Дневния ред.
Моля който е “за” така направеното предложение от мен да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

С пълно единодушие въпросните точки минават като 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та.
Предложението на г-н Чимев е четирите извънредни докладни, които сте получили с
вх. № 732, вх. № 738, вх. № 739, вх. № 742, да бъдат допълнени в Дневния ред съответно с
точки 43, 44, 45 и 46.
Който е “за” да допълним дневният ред с тези докладни, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

22
няма
11

Приема се предложението.
Сега ще гласуваме целият дневен ред. Заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Уважаеми г-н Кмет.
Аз вземам думата точно по дневния ред. Гласувах “за” разпределянето и
пренареждането на докладните които изчетохте преди малко да минат на преден ред, но както
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на Председателски съвет, така и сега в зала ще изразя своето притеснение, относно
множеството докладни за продажба, които ни се дадоха за тази първа важна сесия. На
Председателски съвет както и тук питам и казвам, че трябва да се структурира първо ОбС, да
има своя Правилник за работата, да утвърди административното разпределение и това което
г-н кмета ни дава като докладна днес, да си изберем зам. председател, изобщо да се
структурира ОбС като дейности, да се изберат комисиите. Тъй като не веднъж в продажбите
се получават и проблеми. Т.е. на тези терени има собственици които имат своите Нотариални
актове, но така или иначе попадат в един казус с вече продадени от общината земи да отиват
в съдебни зали и с години да не могат да решат своите проблеми. Според мен тези докладни
би трябвало да бъдат подробно и добре обсъдени и разгледани в една бъдеща създадена
комисия в която ние да одобрим днес и те да дадат своето становище по всяка една от
докладните. Смятам, че не е без значение становището на комисиите. Зададох и въпроса на
председателски съвет дали кметовете на кметства са известени и дали те са направили труда
си да направят проверка по така зададените терени за продажба, дали там няма конфликт на
интереси със собственици. Отговора беше би трябвало да е направено. Така мисля, че
отговори г-н Константинов. Не зная дали това е така. Бих искала и те да изкажат своето
мнение или част от тях терените на които ще има дадени терени за продажба.
Моето конкретно предложение е ако няма спешност в решаването и вземането на
решения на докладните днес, това да стане на една следваща сесия може и извънредна, но да
бъдат все пак огледани от бъдещата комисия, която ще трябва да даде становище за това.
Докладните не са 1 или 2 или 3, за да гласуваме допуск и да ги разглеждаме в зала. Само без
днешните които са подадени са 31 за продажби. Като в предложението ми е те да бъдат
отложени за след становище на комисията, но днес да останат тези докладни които са за ПУП
и тези които са по земеделските земи, защото това така или иначе са докладни които са
гледани от други комисии, за да не спираме все пак хората които са подали и са им изготвени
документите за ПУП да ни им спираме тяхната дейност, защото би било некоректно.
И пак казвам не сме против продажбите, но сме за прозрачност в тяхното извършване.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Николова. Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
На Председателски съвет, аз изказах подобно мнение като на колежката Николова, че
би трябвало на първата сесия след учредяването на ОбС първо да си приемем Правилника,
структурата на комисиите, ръководствата на комисиите, Структурата на общината която
предлага г-н кмета и за идно следващо заседание да оставим всички останали проблеми.
Прави наистина впечатления огромния брой продажби които се предлагат на днешното
заседание. Това е уникален брой продажби за практиката на ОбС Дупница и би следвало
както каза и колежката Николова първо тези докладни за продажбите специално да бъдат
разгледани съответно в икономическа в комисията по ТСУ и да бъде информирано и
населението от съответните землища. Искам да попитам и аз кметовете на Яхиново на
Самораново дали са направили необходимото, както имахме едно решение от предния ОбС да
уведомят хората от населеното място за намеренията на ОбС.
За това и аз правя подобно предложение докладните специално за продажбите да бъдат
отложени за следващо заседание след седмица, след 10 дни, сега да структурираме комисиите
и да приемем Правилника за работа на ОбС.
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Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Дами и господа общински съветници.
За мен ще бъде неправилно ако днес отложим разглеждането на тези докладни, защото
моите мотиви са, че тези които са готвили докладната 31 на брой, а при следваща сесия
вероятно ще станат и 50, дай боже да е така. Аз мисля, че докладните са подготвени точно,
законосъобразно и тези няколко дни които ще ги отложат до една извънредна сесия няма да
допринесат с нищо за обогатявани и предоставяне на нови факти по докладните. Те са се
натрупали толкова, ясно е защо. Защото дълъг период от време ОбС не е работил. Така, че
моето предложение е тези докладни да останат в дневния ред.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пилев. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, докладните са 31 имайки предвид, че две месеца ОбС не е заседавал. А имайки
предвид, че това са заявления на инвеститори които имат някакви идеи за следващата
календарна година, аз мисля, че не много коректно спрямо тях. Въпроса не опира до това
колко прозрачно и колко не, както се изяви г-жа Николова. След като търговски отдел е
подготвил тези докладни, аз съм ги входирал, ние сме сигурни, че тези имоти са проверени.
Така, че притеснения в тази посока според мен не е редно или поне не е коректно да имате. А
това че ще ги отложиме с още 2 или 3 седмици какво ще рече. Защо една? Следващата сесия
редовна предполагам, че ще бъде 18 декември. Календарната година приключва, процедура за
обявяване и провеждане на търг по продажба и земеделските производители в началото на
следващата календарна година пак ще се окажат пред ситуация да нямат имот. Така, че право
на ОбС е да прецени, това е което аз мога да кажа като вносител.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев. И аз ще кажа няколко думи. Подкрепям твърденията на г-жа
Николова и г-н Павлов, че въпроса беше поставен на председателски съвет и мисля
основателно. Има се в предвид, нормално е всяка опозиция да се притеснява когато има голям
брой докладни по отношение особено пък на продажби.
Сега, напомням, че всички тези терени са малки като площ. Напомням това което си
изговорихме тогава. Аз при стъпването в длъжност казах, че ще търся широк диалог и така и
ще продължа да го правя по всички щиптливи въпроси ще се събираме всички председатели
за да мислим това което трябва да се случи. Тогава когато споменахте тези си притеснения, аз
казах, че общината ще се постарае и помолих г-н Чимев да го осигури. Всеки въпрос
възниквал по повод всяка една от тези докладни да бъде изясняван не само пред комисията
ТСУ и икономическа, а пред всички съветници заради което виждам всъщност, че
общинските служители са на лице и са тук. Запознали сте се с всички тези докладни,
извънредни докладни за продажба няма. Така, че всички въпроси които имате можете
спокойно да ги зададете по време на обсъжданията, които ще се случат поради причина, че
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никой от Вас не даде в рамките на вчерашния ден когато изтече срока, предложение за
промяна на дневния ред и дневния ред се мотивира с предложенията които вече изчетох.
Г-н Чимев, доколкото разбрах преди малко потвърди, че няма да оттегли тези
докладни. Така, че мое задължение съгласно Правилника, сега действащия Правилник на ОбС
е да подложа на гласуване дневният ред.
Моля който е “за” така предложения дневен ред с промените които гласувахме от мое
има с допълненията които гласувахме по предложение на г-н Чимев и с общ състав от 46
точки, който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
12
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Йонко Гергов – общински съветник и председател на вр. комисия за
изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, относно
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. /вх. №
746/27.11.2015г./
2. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на Заместник – председател на Общински съвет Дупница. /вх. №
743/26.11.2015г./
3. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Определяне поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет. /вх.
№ 727/19.11.2015г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
нова структура на Общинска администрация-Дупница. /вх. № 729/19.11.2015г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.75 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Вуковица” с площ 799 кв. м. /вх. № 672/11.11.2015г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.3.76 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Вуковица” с площ 800 квадратни метра. /вх. №
673/11.11.2015г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.60 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Герено” с площ 2 165 кв. м. /вх. № 674/11.11.2015г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.58 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Герено” с площ 411 кв. м. /вх. № 675/11.11.2015г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.7.256 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Динковица” с площ 368 кв. м.
/вх. №
676/11.11.2015г./
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10. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.4 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 5 280 кв. м. /вх. № 678/12.11.2015г./
11. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.5 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 412 кв. м. /вх. № 679/12.11.2015г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План – схема
за обект: “Изграждане на нова оптична кабелна мрежа до всеки дом FTTN” на “БТК” АД,
обхващаща четири района в централна градска част и ж.к. “Бистрица”, гр. Дупница. /вх.
№ 685/13.11.2015г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
65245.2.3 по КК на с. Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2014 год. на ИД
на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № 185519-16.07.2015 год. на Началник СГКК – гр. Кюстендил. /вх. № 690/16.11.2015г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
65245.4.403, местност “Могилите” по КК на с. Самораново, одобрена със Заповед № 3005-61/05.08.2014 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър. /вх. №
691/16.11.2015г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.246 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 2 371 кв. м. /вх. №
696/17.11.2015г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.270 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 671 кв. м. /вх. №
697/17.11.2015г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.28.245 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Старидолски андък” с площ 788 кв. м. /вх. №
698/17.11.2015г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.3 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Софийски път” с площ 1 633 кв. м. /вх. №
699/17.11.2015г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.3.66 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Герено” с площ 3 218 квадратни метра. /вх. №
700/17.11.2015г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г. /вх. №
703/18.11.2015г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
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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 идентификатор №
68789.110.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница. /вх. №
704/18.11.2015г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.4.10 по кадастралната карта
на село Самораново, местност “Долна Драговица” с площ 4 971 кв.м. /вх. №
705/18.11.2015г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.163.6 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Драгойна могила” с площ 874 кв. м. /вх. №
707/19.11.2015г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.41 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 485 кв. м. /вх. № 708/19.11.2015г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.66 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 023 кв. м. /вх. № 709/19.11.2015г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.36 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 2 806 кв. м. /вх. № 710/19.11.2015г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.35 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 268 кв. м. /вх. № 711/19.11.2015г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.25 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 1 858 кв. м. /вх. № 712/19.11.2015г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.77 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 594 кв. м. /вх. № 713/19.11.2015г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.76 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 998 кв. м. /вх. № 714/19.11.2015г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.71 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 042 кв. м. /вх. № 715/19.11.2015г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.45 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1001 кв. м. /вх. № 716/19.11.2015г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.25.45 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1 000 кв. м. /вх. № 717/19.11.2015г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.11 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 6 409 кв. м. /вх. № 718/19.11.2015г./
35. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.14 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 085 кв. м. /вх. № 719/19.11.2015г./
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36. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.17 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 1 374 кв. м. /вх. № 720/19.11.2015г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.24 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 2 741 кв. м. /вх. № 721/19.11.2015г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.32 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 591 кв. м. /вх. № 722/19.11.2015г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.35 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 680 кв. м. /вх. № 723/19.11.2015г./
40. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.38 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Барата” с площ 361 кв. м. /вх. № 724/19.11.2015г./
41. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Избор на представител в състава на Областен съвет за развитие - Кюстендил. /вх.
№ 725/19.11.2015г./
42. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет-Дупница,
относно Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). /вх. №
726/19.11.2015г./
43. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на имот номер 006037, местност
“Реката” в землището на с. Блатино с ЕКАТТЕ 04354, общ. Дупница. /вх. №
732/20.11.2015г./
44. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
04220.43.22 по кадастралната карта (КК), местност “Ачкагач” в землището на с. Бистрица,
общ. Дупница. /вх. № 738/23.11.2015г./
45. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Одобряване
на Задание и разрешение за изработване на проект за Общ устройствен план на община
(ОУПО) в териториален обхват Община Дупница. /вх. № 739/23.11.2015г./
46. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изпълнение
на разпоредбите на чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост за обект: “Корекция
на река Джерман от км 0+000 до км 11+550 на територията на общините Дупница и
Бобошево”, с възложител Министерство на земеделието и храните в обхвата на поземлени
имоти, намиращи се в землищата на с. Джерман и с. Грамаде в Община Дупница, във
връзка с одобреният проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
със Заповед № РД-34-347 от 10.11.2015 г. на Областния управител на област Кюстендил.
/вх. № 742/26.11.2015г./
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към т. 1 от дневния ред. Докладна записка от Йонко Гергов –
общински съветник и председател на вр. комисия за изготвяне на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, относно Приемане на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация с вх. № 746/27.11.2015г. от тази сутрин.
Г-н Гергов, да представите проекта.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Кмете.
Колеги.
Комисията която бе избрана на първото заседание на ОбС се събира общо 3 пъти.
Общото становище на всички колеги в комисията е, че Правилника с който работи
предходния ОбС е добър и се налагат само малко корекции в него. В крайна сметка ние се
обединихме върху този проект който днес е представен на Вашето внимание за гласуване.
За това ще премина направо към проекта за решение, който е предложен в докладната
записка.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Гергов. Имате думата колеги за изказвания.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
Няма да е излишно говорене. Един Правилник не може да мине без изказвания. Аз
ще бъда съвсем кратък. За това което не могат да правят общ. съветници не е редно. Чл. 20 и
други точки няма да говоря, защото просто няма място за умуване. Това което е забранено
от Закона трябва да го правиме. На някои по-дребни на пръв поглед неща искам да обърна
внимание, да подкрепя това което е предложено. Чл. 19, т. 1 – “За изпълнение на преките си
функции на общински съветник да ползва материално-техническата база и услугите на
общината безплатно”. Това искам да подчертая, че това не сме го правили до сега или в
много редки случаи, тъй като сме се съобразявали с финансовото състояние на общината.
Да стоиме тук за коли да отидем превоз да ползваме, това смятам, че никой не го е правил,
така че тук едно облекчение за общината.
“Да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината”. Това аз специално не
мога да се оплача. Когато съм ходил съм вършил работа, но трябва да има такъв достъп.
За получаване своевременно на информация. В предишния ОбС имаше някои
моменти в които беше отказвана такава информация. Поне така колегите заявиха. Не се
изясни тогава въпроса докрай. Трябва да се внимава тук и това което ни се полага като
информация, трябва да ни се дава. Много малък кръг въпроси, ние не може да получаваме
информация. Все пак ние формираме ОбС и сме законодателния орган на местно ниво.
И един може да е дребен въпрос, но айде да издадем най после такива служебни
карти на общ. съветник. Те с нищо не облагодетелстват съветника, те не са карти за
пътуване, но особено за колегите които са първи мандат някога се налага да се намеси човек
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вън на обществени места. Трябва да има все пак карта. Аз не се притеснявам от това.
Познават ме хората и аз ги познавам повече от града, но хубаво е да има такава карта.
Имали сме. Тя е с много кратки неща изписани по нея. А защо не да получим карти за
влизане в общината, да не ме пуска портиера, постоянно да вади карти, да бърка, да си
имаме по една карта ако е необходимо, ако е възможно и не струва много и това го
предлагам също да го имаме.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански. Това са права не само Ваши, а на всички съветници.
Така, че аз ще отстоявам тези права да се случат. А що касае информацията за пръв път
научавам, че някаква информация не е предоставена. За всякаква информация за която има
проблем да бъде предоставена, моля обръщайте се към мен. Уверявам Ви, че нищо няма да
бъде скрито, никога.
Имате думата колеги. Няма други желаещи. Минаваме към режим на гласуване.
Който е “за” приемане на така предложения Правилник от комисията, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 3 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 34, ал.
1 и ал. 2, т. 2 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№4
1.
Общински съвет Дупница приема Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация (Приложение 1).
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Втора точка от дневният ред е докладна от мен, относно Избор на Заместник –
председател на Общински съвет Дупница с вх. № 743/26.11.2015г.
Преди да изчета решението ще кажа няколко думи. Както заявих преди малко по
отношение на дневния ред и разговорите които направихме на председателски съвет, така
си позволих в максимално широк формат в присъствието на абсолютно всички
представители на групи в ОбС да коментираме не само зам. председателя, но и състава на
комисиите, както и ръководството на комисиите в ОбС. По отношение на това което се
случи на въпросните събирания благодаря на всички присъстващи колеги за
конструктивния тон. Мисля, че той ще бъде запазен, защото то е в името на хората които са
ни избрали тук. По време на тези заседания всъщност и по време на тези обсъждания
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единственият номиниран от присъстващите беше г-н Йонко Гергов и мое задължение е
всъщност да обединя и да официализирам мнението на всички представители на групи с
въпросната докладна, заради което всъщност предлагам и настоящото решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Имате думата колеги за предложения или възражения или изказвания по темата.
Няма желаещи. Ако няма желаещи преминаваме към гласуване.
Който е “за” така предложеният господин да стане Заместник – председател, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№5
1. Общински съвет – Дупница избира Йонко Йорданов Гергов за Заместник –
председател на Общински съвет Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Честито г-н Гергов. Заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Благодаря на всички колеги за това, че гласуваха. Това е един вот който и ласкае и
задължава. Надявам се да оправдая Вашето доверие в работата ми през настоящия мандат.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Гергов.
Преминаваме към трета точка. Докладна записка от мен, относно Определяне
поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет с вх. № 727/19.11.2015г.
Отново ще си позволя малко отклонение, не за друго а да знаят всички съветници тук
присъстващи в залата като технология как се е стигнало до това предложение. На
въпросните събирания отново повтарям в максимално широк кръг всяка една от групите
имаше право да номинира свой представител първо в комисиите и съответно председател
или секретар в съответните комисии. Където имаше повече от 1 предложение ние ще го
гласуваме днес, за това всъщност за някои от комисиите не виждате предложени
председател и секретар. Там където се стигна до единомислие, има написани срещу имената
номинациите за председател и секретар. На последното събиране по отношение на т. 5
комисията по спорт, туризъм, младежки дейрости, международни отношения и връзки с
НПО в последствие постъпи още едно предложение. Така, че моля да четете в моето
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предложение състав на комисията, а не председател и секретар. Ще ги обсъдим
номинациите сега и в зависимост от броя гласове които се получат за съответните
номинации, съответно съответните колеги ще заемат позициите на председател и секретар.
Така, че ще изчета проекта от решение който е в съответствие с Правилника. Знаете,
че се промениха състава на ПК като брой и от 5 станаха 6. Новите комисии са: ПК по
икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси, ПК по териториално
устройство, строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска
интеграция, ред и сигурност, ПК по здравеопазване, социална политика и етнически
въпроси, ПК по образование и култура, ПК по спорт, туризъм, младежки дейрости,
международни отношения и връзки с НПО и шеста комисия ПК за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
В точка 2 в моето предложение за решение се казва:
“Общински съвет Дупница определя ПК по икономическа и инвестиционна политика,
бюджет и финанси да бъде от 9 броя общински съветници, както следва:
1. Йордан Димитров
2. Емил Станкев
3. Матей Попниколов
4. Станислав Павлов
5. Костадин Костадинов
6. Лорета Николова
7. Емил Христов
8. Крум Бонев
9. Пламен Соколов”
Сега ще Ви помоля и имате думата за номинации от състава на тази комисия първо
за председател. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
От името на групата на ОДБ “Съюз на демократичните сили” предлагам за
Председател на комисията да бъде инж. Костадин Костадинов. Същият има висше
икономическо образование, вече втори мандат е общ. съветник и добре познава работата
както на тази комисия така и на ОбС, поради което издигаме неговата кандидатура за
председател.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви. Заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Чимев.
Уважаеми колеги.
От името на БДЦ за председател на икономическата комисия номинирам инж. Емил
Христов. Съображенията с които го правя е поради факта, че той е доказан мениджър,
управител е на най-голямото структуроопределящо предприятие в нашия регион.
Паричните средства които минават като оборот в ТЕЦ Бобов дол са несъизмерими с тези в
общината. Така, че мисля, че това е човека който ще помага на г-н Чимев и ще взимат
правилно решение в разпределението на икономическите решения.
Благодаря Ви.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Райнов. Имате думата колеги. Няма други номинации. Преди да минем
към гласуване ще се опитам да отстраня една неточност която допуснах. Както тази
докладна, така и всички останали както знаем добре нямат решение на комисиите, тъй като
днес конституираме същите. Трябва да гласуваме допуск за гласуване на въпросните
докладни. Моля сега да гласуваме за тази докладна дали да я разглеждаме първо, за да бъде
легитимно гласуването, а след това ще гласуваме амблок допуска на всички останали.
Който е “за” въпросната докладна да бъде разгледана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

33
няма
няма

Приема се.
Благодаря Ви. И сега гласуваме за докладните от целия дневен ред който е “за” да
бъдат допуснати и разгледани, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
7

Приема се.
Сега минаваме към режим на гласуване относно двете номинации за председател на
ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси.
Който е “за” това г-н Костадинов да председателства тази комисия, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

20
няма
13

Гласуваме предложението на г-н Райнов, г-н Христов да председателства комисията.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

13
8
9

Г-н Костадинов получи 20 гласа “за” и 13 “въздържали се”.
Г-н Христов получи 13 гласа “за”, 8 “против” и 9 “въздържали се” за протокола.
Честито на г-н Костадинов. Той ще председателства тази комисия.
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Имате думата колеги да номинирате секретар на комисията. Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
За секретар на комисията ние предлагаме д-р Матей Попниколов дългогодишен член и
общ. съветник. Човек с богат опит що касае управлението на общинските дружества. Така, че
ще бъде полезен за работата на тази комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пилев. Други предложения? Няма други предложения.
Който е “за” г-н Попниколов да бъде секретар на комисията, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
9

Г-н Попниколов е избран за секретар.
Както вероятно четете в предложението за решение трета точка казва:
“ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие,
екология, европейска интеграция, ред и сигурност да бъде от 7 броя общински съветници,
както следва:
1. Асен Пилев- председател
2. Георги Райнов - секретар
3. Емил Гущеров
4. Йордан Йорданов
5. Даниела Симова
6. Георги Пехливански
7. Виолета Зашева”
В точка 4 предлагам ОбС да определи ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
1. Кирил Кирилов- председател
2. Йордан Никулчин- секретар
3. Димитър Крекманов
4. Ани Йорданова
5. Стоян Стоянов
В точка 5 ОбС определи ПК по спорт, туризъм, младежки дейрости, международни
отношения и връзки с НПО да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
1. Славчо Павлов
2. Ивайло Шаламанов
3. Златко Славев
4. Иван Раков
5. Павел Коларски
Имате думата колеги за номинации. Пета точка четем комисията по спорт, туризъм,
младежки дейрости, международни отношения и връзки с НПО. Напомням, че това е
комисията на която председателския съвет не стигна до единение по отношение на това кой
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да председателства и кой да бъде секретар. За това ще гласуваме и предлагаме днес в зала.
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги.
Обръщам се към Вас за да направя предложение за председател на комисията по спорт,
туризъм, младежки дейрости, международни отношения и връзки с НПО за представителя
Ивайло Шаламанов от групата на “Народен съюз”. Смятам, че това което ще кажа за него го
прави един достоен кандидат за председател на тази комисия. Първо той е завършил основно
и средно образование в спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” в групата на ЦСК със
спорт самбо. Като спортист по самбо е имал много спортни отличия на градски, регионални и
републикански състезания. Имайки предвид, че и младата му възраст е 31 години, за този
кратък период той е направил и доста сериозна обучителна кариера бих казала. Завършил е
датски колеж в София по специалност маркетинг и мениджмънт, завършил е бакалавърска
степен със стопанско управление в пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и с
магистратура в ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград. Това по отношение на неговите качества
като на човек който е постигнал твърде много за младата си възраст, за което би трябвало да
има поздравления.
Другото обаче което ме кара да направя това предложение е броя на гласувалите които
подкрепиха “Народен съюз” на тези избори. Пак и на председателския съвет казах, че нямам
нищо лично спрямо кандидатурата на Славчо Павлов за председател, но смятам, че коалиция
“Народен съюз” на тези избори имаше подклепата на около 1 350 избиратели от Община
Дупница. Направи едно достойно представяне на тези трудни избори и смятам, че имайки в
предвид и подреждайки се в групата на няколко политически формации и коалиции с по 3-ма
народни представители, смятам че председателското място на тази комисия би трябвало да
бъде на “Народен съюз”, имайки предвид по-голямото представителство и подкрепата на
избирателите на Дупница на последните избори. Смятам, че това не е маловажно и не желая в
това, че се намираме и в спортна тема ще направя така едно отклонение в тази област. Да се
чувстваме поканени в един мач и на този мач когато отиваме да го играем да се окаже, че
мача вече се е състоял и отбора победител е ясен. Ще ми се общ. съветници в ОбС да приемат
моите доводи. Мисля, че са основателни и да гласуват не по партийна поръка, а по съвест.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Николова. Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
И аз ще си позволя по повод мача. Не е редно от една група общ. съветници да бъдат
всичките председатели на комисии. Според мен. В тоя ред на мисли апелирам към колегата да
размисли в духа на коректността с която се опита да работи ОбС, а то е факт и да оттегли
своята номинация.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Соколов. Имате думата колеги. Заповядайте.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Д-р Соколов не го разбрах точно за каква група говореше от микрофона преди малко.
Когато нашата група получи проектите за решение в което е описан състава на тази комисия и
нейното ръководство, нашата група взе решение да подкрепи именно така както е
представено в проекта за решение. В тази връзка от името на групата наистина предлагаме
Славчо Павлов за председател на тази група. Не защото оспорваме качествата на колегата
Шаламанов, напротив, аз го познавам от дете и знам неговите качества в областта на спорта.
Но не трябва да забравяме, че тази комисия не засяга само спорта. Това е комисия по спорт,
туризъм, младежки дейрости, международни отношения и връзки с НПО. Славчо Павлов е от
около 10 години член на най-голямата междуналодна неправителствено организация Ротъри
Интернешънъл. Преди това е бил окло 5 години аст от младежката програма на Ротъри като
член на Ротарак клуб Дупница. Всички знаете, че с него сме добри приятели и много мога да
Ви говоря за неговите връзки, неговата работа с международни клубове, с международни
НПО, съпричастността му кам спортните клубове на територията на Община Дупница, както
и в областта на туризма. Няма да Ви занимавам с това. Предлагам номинацията на Славчо
Павлов за председател на тази комисия.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Гергов. Имате думата за други номинации. Заповядайте г-н
Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Уважаеми г-н Кмете.
Въпреки, че мача не знам спортния дали е приятелски или официален все пак ние като
група на Съюза на демократичните сили не може да не подкрепим кандидатурата на
председателя на Движение България на гражданите за това декларираме, че СДС ще подкрепи
кандидатурата на г-н Павлов.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Колеги, ще позволя отново едно отклонение. Надявам се всички Вие да
разбирате посланията на нашата група, а те са максимална конструктивност. Така ще се
опитаме да бъде и за напред. Напомням някои детайли на срещите на които присъствахме.
Дори по време на тези срещи имаше номинация заместник – председател да бъде дадена
позицията на БСП и ние не се възпротивихме на това. Пак казвам. Благодаря на д-р Соколов и
ще се съобразявам винаги с неговия съвет да споделяме максимално широко властта и да
бъдем максимално отворени към всичко което се случва в общината така и в ОбС. Надявам се
правилно да четете имената на хората и да съзирате в това, че ние се опитахме максимално
много комисии както да председателстват, така и да бъдат секретари представители на всички
групи в този съвет. Като под групи не разбирам групи съобразно Правилника, а групи
съобразно изборите. Така, че от тази гледна точка всички са имали право да номинират, да
предлагат, да поискват, а тук винаги и по съвест разбира се всеки един от съветниците трябва
да прецени кого да……… Моля Ви г-н Илиев и г-н Костадинов.
В тази връзка давам думата за други евентуални номинации. Няма други номинирани.
Моля който е “за” комисията да бъде председателствана от г-н Шаламанов, да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

15
2
16

Който е “за” г-н Павлов да бъде председател на комисията по спорт, младежки
дейности и туризъм, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
11
2

С 18 гласа “за” г-н Павлов е избран за председател на комисията.
Сега имате думата за номинации за секретар. Състава на комисията е Славчо Павловпредседател и към момента Ивайло Шаламанов, Златко Славев, Иван Раков и Павел
Коларски-членове.
Имате думата колеги да предложите секретар на комисията. Заповядайте г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Г-н Кмет.
Колеги.
С оглед това което чухме преди малко, качествата които притежава г-н Шаламанов и с
оглед прозрачността в работата на комисията по спорт, туризъм, младежки дейрости,
международни отношения и връзки с НПО, аз предлагам г-н Ивайло Шаламанов, който също
го познавам от много време, изключително качествен човек. Така, че моето предложение е за
г-н Ивайло Шаламанов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Гущеров. Г-жа Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Аз благодаря от името на Ивайло Шаламанов, за да не става за това предложение, но
ние ще направим отказ, той самия може да го направи от микрофона. Направих си труда
въпреки двата председателски съвета, въпреки така прокламираното широко обсъждане,
дебатиране, взимане на решения. След последния председателски съвет, това са мои записки
които съм си направила е цифрата 18. Сметнала съм това мнозинство което ще избере всички
председатели, секретари, комисии, ще взима решение по дневния ред и това това което ще се
случва от тук напред. Просто направила съм една скромна прогноза и тя е тук. Ето г-н
Костадинов може да я види. Това е преди два дни след последния председателски съвет.
Имайки в предвид, че това мнозинство вече е сформирано и нашите гласове и нашите
предложения просто няма да имат никакво значение. Поне за сега това показва гласуването до
момента, аз правя предложение за изваждане на тримата наши представители от “Народен
съюз” като представители във всички комисии. Т.е. ние имаме представителство в 3 комисии
в икономическа, тази кото момента гласуваме и още в една с нашия нов избран представетел
в този ОбС. Така, че ние ще гледаме докладните без да участваме в заседания на комисиите.
Благодаря.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Една реплика ще направя с най-добри чувства, знаеш. В случая мисля, че грешиш. Ако
се позовеме на опита от предишния мандат, такъв тип мнозинство конструирано е много
крехко и много хлъзгаво. Г-н Чимев, към Вас се обръщам персонално с пожелание да не се
случи такова нещо. То е хлъзгаво защото се опира на няколко претенции. Една например се
позовавам така фриволно. С богатия ми речник употребявам думи на които на някой трабвя
да ги обясним предполагам. Да речем покупка на кафене.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Соколов. Аз ще си позволя да направя една реплика към д-р Николова.
Вашето предложение е в противоречие с Правилника. Всички съветници са длъжни да
участват в работата на ПК, с изключение на председателя и зам. председателя. Ваше право е
да не участвате за което пък в Правилника са предвидени санкции. Така, че това не можем по
процедура да го гласуваме, защото приехме преди малко Правилника. Г-н Костадинов.
А що касае мнозинството, много се надявам да бъде поне 20, ако не и 25, 26.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
На основание на Правилника беше ми споменато името. За лично обяснение. Много се
радвам така, че познава прогнозата д-р Николова, което ми напомня обаче и на мен. Дали аз
Ви попитах д-р Николова на този председателски съвет Вие ще номинирате ли председател на
комисия. Вие какво отговорихте? Ще попитам г-н Павлов. Попитах ли аз д-р Николова дали
ще номинират председател на комисия и тя какво отговори? Отговори ли, че няма да
номинират и че предлага г-н Шаламанов за секретар? Сега г-жо Николова, недейте нагнетява
напрежение. Така ли ще работи този ОбС с кавги и разправии? Това ли е което искаме да
бъде?
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Имате право на отговор. Заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря. Не смятах в тази сесия да влизам в обяснителен режим, но ще обясня на
общ. съветници за да бъдат на ясно за това заседание на председателския съвет, което
заседание беше насрочено за час в който на мен ми беше неудобно да присъствам, защото
имах пациенти. Предпочетох да прегледам пациентите пред това да съм точна за часа в
който започва председателския съвет. Когато пристигнах се обсъждаха темите по
отношение на председателствата на комисиите и зам. председателството на председателя
Константинов. Мисля, че до тук казвам едно към едно. В момента в който аз разбрах, че
вече има говорене по председателство на комисии, останах с впечатлението, защото темата
беше обсебена от това кой ще бъде зам. председател и председател на икономическа
комисия, моето усещане беше, че председател на тази комисия е излъчен от ПП ГЕРБ.
Поради тази причина аз не можех да се позволя и просто нямах и намерението да правя
предложения за председател, защото в мен остана убеждението, че кандидата за тази
комисия е излъчен от ГЕРБ. След което от медиите разбирам за това, че председателството
е дадено или договорено или обсъдено или не знам какво е станало в моето отсъствие на
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Славчо Павлов. Поради тази причина аз си позволих и да го коментирам на следващо
заседание на председателски съвет и да изложа пред Вас моите мотиви за това. Едно мое
закъснение, за това, че аз съм закъсняла по причини които за мен са важни, защото
пациентите са преди всичко, най-важните бих казала и заради това нещо заради моето
закъснение г-н Костадинов в момента Вие казвате, че аз съм се съгласила. Не, аз съм имала
в предвид, че председателя е излъчен от ГЕРБ.
Не желаех да влизам в този обяснителен режим сега. Извинявам се на колегите ако
съм ги отегчила.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Николова. Имате думата колеги за номинации за секретар. Тъй
като няма номинации за секретар ще гласуваме целият състав на комисиите, а на друга
сесия ще бъде определен и секретар.
Минаваме към т. 6.
Общински съвет Дупница определя ПК по образование и култура да бъде от 5 броя
общински съветници, както следва:
1. Виолета Инкьова- председател
2. Дилиана Диканска- секретар
3. Асен Илиев
4. Спас Андреев
5. Николай Табаков
Седма точка.
Общински съвет Дупница определя ПК за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
1. Йонко Гергов- председател
2. Матей Попниколов- секретар
3. Станислав Павлов
4. Емил Христов
5. Лорета Николова
Имате думата по състава на всички комисии. Ако трябва да ги изчета още веднъж, така
както гласувахме и председателите и секретаря на икономическа.
Има ли желаещи да се изкажат по отношение на докладната?
Ако няма, който е “за” така предложеният структура и състав на комисии, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
2
6

Благодаря Ви колеги.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Мислех, че ще ги обсъждаме. Вие предложихте друг вариант и за това гласувах
против, за да мога да си кажа две приказки. В комисията в която съм и аз, аз няма да си давам
отвод. Ще участвам в тази комисия в която като председател сме гласували разбира се г-н
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Пилев. Искам да кажа само две неща. Още веднага след изборите се направи едно изказване
от Вас г-н председателю като председател на партия ГЕРБ, че няма да разговаряте с две
групи. Какво сте имали в предвид? Знам едната беше естествено БСП другата нямам право да
я назовавам. Сега аз виждам, че има промяна във Вашето мнение, но още тогава даже аз бях
инициатор и предложих на групата да не участваме, като имам предвид и вота който
получихме, да не участваме в ръководни органи на комисиите. Ние можем да работиме за
града и да помагаме на ОбС обикновено като членове. Действително няма какво да подскачат
тука от дясно. Мачът е играл, ние сме ги играли тия мачове и за това още в началото решихме
да не участваме този път. И втората причина е все пак това ново мнозинство да бъде
задоволено с достатъчно постове в ОбС, имам предвид комисиите, за да няма търкане между
Вас и работата да върви гладко.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пехливански.
Г-н Райнов нещо искаше да каже. Да, да, да. Понеже г-н Райнов това което пита
амблок ли ги гласувахме всички комисии? Аз Ви попитах преди това трябва ли да ги изчета.
Ако има някой не разбрал може да си предложа сам процедура и да изчета отново комисиите
и отново да ги гласуваме. Не е проблем ако има някой нещо не разбрал.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Чимев.
Колеги.
Става реч за следното. Ако амблок приехме всичко, нали това което ще го кажа няма
смисъл, но ако минават самите комисии искам да си направя само отвод от длъжността
секретар на комисията в ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности,
земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Райнов. Във връзка с така направеното предложение след като сме
гласували, за да бъдем отново максимално демократични, аз правя предложение за
прегласуване с оглед това да допуснем Вашия отвод. Така, че ще прегласуваме комисиите и
ще ги изчета за да има максимална яснота по темата.
Г-н Райнов си направи отвод за секретар на комисията по ТСУ и тъй като прекратихме
обсъжданията и минахме към режим на гласуване, единственото което можем да направим в
момента е да гласуваме след като изчета състава. А тази комисия както и комисията по спорт
на друга сесия ще определят своите секретари.
Така, че чета за да бъде максимално ясно.
/чете проекта за решение с направените предложения/
Това е проекто решението което ще прегласуваме сега.
Кайто е “за” приемане на така предложения текст, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
8

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№6
1. Общински съвет Дупница създава 6 броя Постоянни комисии, както следва:
1.1. ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси;
1.2. ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие,
екология, европейска интеграция, ред и сигурност;
1.3. ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси;
1.4. ПК по образование и култура;
1.5. ПК по спорт, туризъм, младежки дейрости, международни отношения и връзки с
НПО;
1.6. ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Общински съвет Дупница определя ПК по икономическа и инвестиционна
политика, бюджет и финанси да бъде от 9 броя общински съветници, както следва:
10. Костадин Костадинов - председател
11. Матей Попниколов - секретар
12. Йордан Димитров
13. Емил Станкев
14. Станислав Павлов
15. Лорета Николова
16. Емил Христов
17. Крум Бонев
18. Пламен Соколов
3. Общински съвет Дупница определя ПК по териториално устройство, строителство,
комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност да бъде от
7 броя общински съветници, както следва:
8. Асен Пилев- председател
9. Георги Райнов
10. Емил Гущеров
11. Йордан Йорданов
12. Даниела Симова
13. Георги Пехливански
14. Виолета Зашева
4. Общински съвет Дупница определя ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
6. Кирил Кирилов- председател
7. Йордан Никулчин- секретар
8. Димитър Крекманов
9. Ани Йорданова
10. Стоян Стоянов
5. Общински съвет Дупница определя ПК по спорт, туризъм, младежки дейности,
международни отношения и връзки с НПО да бъде от 5 броя общински съветници, както
следва:
6. Славчо Павлов- председател
7. Ивайло Шаламанов
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8. Златко Славев
9. Иван Раков
10. Павел Коларски
6. Общински съвет Дупница определя ПК по образование и култура да бъде от 5 броя
общински съветници, както следва:
6. Виолета Инкьова- председател
7. Дилиана Диканска- секретар
8. Асен Илиев
9. Спас Андреев
10. Николай Табаков
7. Общински съвет Дупница определя ПК за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси да бъде от 5 броя общински съветници, както следва:
5. Йонко Гергов- председател
6. Матей Попниколов- секретар
7. Станислав Павлов
8. Емил Христов
9. Лорета Николова
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Четвърта точка от дневния ред е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане нова структура на Общинска администрация-Дупница
с вх. № 729/19.11.2015г.
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Колеги, чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Райнов.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Чимев.
Колеги.
Имам едно такова питане, относно предложената от г-н Чимев нова структура на ОА.
Г-н Чимев, скоро в медиите Вие заявихте, че имате желание да създадете нова общинска
структура както се изразихте, която да управлява спортните имоти. В структурата не я
виждам. Неудобно и неуместно беше да задам въпроса при сформирането на ПК, защо тогава
правим 6 комисии от 5, нали правим и спортна комисия. Искам да ми обясните предвиждате
ли това общинско предприятие както го изразихте или там който ще ръководи спортните
имоти, някъде има ли го в структурата или го няма.
Благодаря.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Райнов. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
За информация на г-н Райнов. Общинското предприятие не се структурира в тази
структура. Да, намерение имам да Ви предложа вариант за създаване на Общинско
предприятие. Само, че има един казус по повод басейна в ОУ “Климент Охредски” имайки
предвид, че миналата година ако си спомняте с Ваше съдействие входирах докладна която
подкрепихте за даване под наем. Към момента тече едно уточняване, има проявен интерес.
Ако има такъв да не бъде включвано, ако няма Община Дупница да направи ремонт на този
басейн. Идеята е към спортни имоти да бъдат включени новата спортна зала, стадиона и
въпросния басейн. Така че намерението го има просто се изчакват някои неща.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Г-жа Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Колеги.
Позволявам си да взема думата по тази докладна да изразя становището на “Народен
съюз”, че ние ще подкрепим предложената докладна от г-н Чимев, относно новата структура
на ОА, но бих искала един апел да отправя към Вас г-н Чимев. Най вероятно това писмо което
държа пред себе си виждайки адресатите е дошло и до Вас и до г-н Константинов, зам.
председатели, общ. съветници, предполагам, че всички имате този документ. Това е едно
искане от Инициативен комитет за хора с увреждания в гр. Дупница, които не искат много. Те
искат хора с увреждания, които са близо с 95% нарушена трудоспособност да намерят едно
скромно представителство, искат 3 или 4 бройки в ОА, защото те са написали, че тези хора
няма къде да натрупат трудов стаж по специалността си само защото са различни. Не бих
казала че са различни. Те имат проблеми физически които не ги правят по-различни. Просто
към тези хора трябва да се отнасяме еднакво както с хората които нямат увреждания, имайки
предвид, че те също някои от тях могат да изпълняват дейности които да бъдат в съответствие
с тяхната трудова възможност. Така, че апел към Вас наистина тези хора да намерят в
администрацията едно достойно представяне. Пак казвам твърде скромно до 4 човека. Мисля,
че ние дължим на тези хора наистина едно приобщаване към обществото, за да не пишат че са
различни. Те не са различни.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Николова. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Естеството на докладната д-р Николова е приемане на структура. Състава на тази
структура на ОА ще бъде обект на по-късни разговори. В момента уточняваме само
структурата. Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата колеги за въпроси. Г-н Соколов.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Колеги, имам претенцията да кажа, аз и Асен Пилев и в случая Чимев сме на ясно тъй
като сме правили такива структури през годините. Имам едно пожелание към Вас г-н Чимев
персонално. Мой близък човек поради някакво стечение на обстоятелствата през миналия
мандат имаше взаимоотношения с общината. Такова чекане и такова окане, ако ме разбирате
жаргонно. Доста сме занижили критериите. Позволявам си да го кажа. Един човек който съм
предавал и съм правил Председател на ОбС в минал мандат, доста минал мандат. В момента е
юрисконсулт на общината. Спирам. И тъй като Вие казахте, че в момента обсъждаме
структурата а не персоналното участие. На дали познавайки естеството на работа, на дали ще
имаме възможност ние като кора за които са гласували определена група дупничани да
взимат отношение по въпроса. Ще Ви кажа, че в община Дупница, ако не го знаете да го чуете
от мен от микрофона, работят родственици доведени на две лица които с еднопосочен билет
заминаха от Дупница. В мандата преди вас. Тяхното образование, техния ценз е доста, а
заемат такива позиции които определят облика на общината. Ако Вие проявите интерес ще
споделя с Вас насаме кого имам предвид.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Соколов. Заповядайте г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Колеги.
Значи искам да направя едно предложение към г-н кмета. Да се сформира ако може
една временна комисия за правене на обстоен анализ за работата на ОА. Защото има сигнали
от хората, че много от звената са натоварени, не смогват с работа, а много от звената в смисъл
които са като брой отговарящи на същото такова, на същото друго звено едва ли не си клатят
краката. Това е по думи на хората. Така, че да се направи един анализ на натовареността на
различните звена и ако трябва да се преструктурира и да се прехвърлят хора.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Славев. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Ние в предишния мандат, а и сега започва работата на ОбС да се вместваме и да се
опитваме да влияем върху нещо което единствено зависи от г-н кмета. Това е въпрос и на
бюджет, това е въпрос и на структура. Има разбира се и други въпроси. Не може човека който
е пряко избран от народа от населението на Дупница да му се дава императиви как да работи
и как да управлява общината. Структурата повтарям е право изцяло на кмета и аз предлагам
да гласуваме така както той я е предложил, защото той най-добре знае как ще изпълни тези
обязаности които е приел пред гражданите на Дупница за тяхното благоденствие. На
комисията която предлага колегата ще бъде с такъв резултат какъвто беше и комисията по
бюджета с предложенията за бюджета и т.н. Моля Ви се да не влизаме в тази игра, да дадем
правото на г-н кмета да избере хора и екипа си с който ще работи и структурата по който ще
структурира цялата администрация.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пилев. Г-н Пехливански.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Колеги.
Г-н Пилев, ние не искаме да преправяме структурата на кмета. Действително прав сте,
че това е преди всичко негов прерогатив, но ние не сме тука каки и батковци да си клатиме
краката, а сме хора които трябва да вземем и да изразим мнение. Ето примерно аз съм си
направил труда да попрегледам други общини. Числеността на дирекциите в градове до
50 000 е препоръчително да са от 8 до 11 човека. При нас всички дирекции малко надхвърлят
13. Не е проблем. По отделите числеността 6 човека в рамките на нашата община,
големината. Тука са от 6 до 8 до 9 някъде в зависимост от работата на самите отдели. Значи в
рамките на допустимото е. На мен ми прави впечатление обаче юрист и правно обслужване 1
брой. Кмета да разясни това така ли ще бъде, ще има ли хора на граждански договор. С тия
граждански договори ще се разправяме по нататък, но това ми прави впечатление. Общината
има доста сериозни проблеми по някога от правно естество. Така, че на мен ми се вижда г-н
Соколов, че ще чакате и повече там, ако остане действително този човек само ще чакате
действително повече. Аз не съм имал проблеми с господина, който до сега изпълняваше и
още изпълнява тази служба. Когато съм отивал служебно ме е приемал и съм вършил работа,
но това ми прави впечатление.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пехливански. Г-н Пилев, може би реплика има.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Беше споменато името и искам да кажа, че в никакъв случай ролята на ОбС не я
принизявам до мними свидетели на това което се предлага и механично вдигащи ръка хора. В
никакъв случай ако Ви прави впечатление не реагирах на изказването на д-р Николова, което
приемам за правилно и от мненията на другите колеги в които вероятно г-н кмета ще се
вслуша. Реагирах единствено на една комисия която смятам, че няма да изпълни своето
предназначение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви арх. Пилев. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги.
Значи аз като Кмет на Община Дупница не само пред Вас, но и пред гражданите на
общината имам такъв ангажимент. Общинска администрация да изпълнява служебните си
задължения така както трябва. И както коректно каза и арх. Пилев правейки своите изводи от
предния мандат Ви предлагам нова структура. Мое право е мисля. Относно качествения
състав на ОА категорично е мое право. Мисля, че Вие нямате право да ми давате акъл.
Относно отдели където имате забележки по всяко време било от микрофон било в кабинета на
кмета сте добре дошли. Няма проблем за такова нещо. Относно броя на отдели, дирекции и
численост, направете си труда съпоставете общини около 50 000 колкото е нашата община да
видите какъв е броя на общинска администрация. Не искам да Ви чета направили сме такава
справка. Идеята не е да се правим на ударници или отличници. Идеята е да направим
структура която да работи с ясното намерение, че финансовите възможности на Община
Дупница не са такива, че да си позволява да издържа повече от необходимото служители. Не
случайно предния мандат знаете колегите общински служители бяха потърпевши като ниво
на заплати. И това може да проверите какви заплати се взимат в други общински
администрации, какви взимат нашите служители. Така, че когато имате някакви препоръки и
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забележки няма никакъв проблем, но все пак отчитайте и човешкия фактор. Това са хора от
този град, хора които са наети и ползваме като общински служители.
Благодаря Ви.
/Г-н Пехливански – общ. съветник: За правното обслужване само. За отдела./
Няма никакъв проблем г-н Пехливански. Конкретни препоръки, забележки винаги.
Казвам било от тука от микрофон, било при мен, няма никакъв проблем заповядайте. Ами
така съм преценил така го предлагам. Да.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Г-н Костадинов искаше нещо да каже.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател. Ясно е, че ОА нейно основно задължение е да
администрира взаимоотношенията между хората в обществото в което живеем. Сто и
двадесет човека е бройката която предлагате като администрация. Дали администрацията
работи или не работи то пряко се оказва влияния върху избора след това за Вас. Моя въпрос е
друг. Сто и двадесет човека това вдига ли бройката, намалява ли я, вдига ли разходите в
бюджета по отношение на обслужване на ОА? Това е моя въпрос. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Когато Министерство на финансите финансира ОА знаете, че това е делегирана
дейност. Финансирането на база брой жители на една община. За община Дупница в размел
на 50 000 жители това е бройката за която Министерството на финансите дава заплати. За
това бройката е съобразена със сумата която се получава. А като общо брой на ОА, по скоро
на наети в трудово правни взаимоотношения с Община Дупница се намалява с около 15
човека. Това е минимума. Може би ще бъде по-голям, на този етап това е минимума.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев.
Има ли други желаещи за изказвания? Ако няма ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложената структура, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА
и чл. 11 от Закона за администрацията, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№7
1.Общински съвет Дупница приема нова структура на Общинска администрацияДупница към параграф 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветДупница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, съгласно
Приложение № 1.
2.Общински съвет-Дупница задължава Кмета на Общината в срок до 30.01.2016г. да
представи за сведение в деловодството на Общински съвет изменение на Устройствения
правилник на основание чл. 44, ал.1, т. 17 от ЗМСМА.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Сега предлагам по процедура тъй като мина този абзац от дневния ред касаещ
странични докладни, след това са по същество и продажбие, да направим 15 минутна
почивка, след което да продължим.
Почивка 15 минути.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Проверка на кворума. В залата присъстват 31 общински съветника. Продължаваме
работата по дневния ред.
Пета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.75 по
кадастралната карта на село Самораново, местност “Вуковица” с площ 799 кв. м. с вх. №
672/11.11.2015г.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, ако ми позволите да не чета проекта за решение, ще отнеме много време.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги общински съветници.
Както казах и при обсъждането на дневния ред. За нас не е редно днес тези докладни
които са за продажби които са фрапиращ брой без да са минали през заседание на ПК да ги
разглеждаме на днешното заседание. Нашите избиратели които не са малко също не са
съгласни с този подход да се взимат решенията в последния момент без да са достатъчно
разгласени на обществеността в населените места и в самата община. Не искаме да ставаме
съучастници на нещо което може да се окаже незаконосъобразно, предвид взимането на
решения така в последния момент и едва ли не от натиск на някакво време което не търпи
отлагане, дори за 1 седмица.
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Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Павлов. Имате думата колеги.
Сега ако ми позволите ще подложа на гласуване допуска до залата да обяснят
представител на общински имоти, съответния кмет на населеното място. Първо от общински
имоти да обяснят кое налага днес да бъдат гледани въпросните докладни, а след което и
съответния кмет на съответната докладна или група докладни в местност попадаща в
съответното землище на съответното село да заявят дали е обявено това пред хората, има ли
някаква опасност.
Така, че ако сте “за” това да изслушаме въпросните служители, моля да гласуваме.
Който е “за” да ги изслушаме в залата, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приема се предложението.
Сега, понеже има няколко докладни в началото за Самораново ще помоля по повод
тези докладни първо госпожата от името на общинска собственост да изрази необходимостта
от това точно днес да се гледат, след което ще дам думата на кмета.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА - Началник отдел “С и С”:
Уважаеми общински съветници.
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Ако ми позволите това са 5 докладни поредни за Самораново. Имотите са в един
район. Да коментирам за тях общо. Това е 4-та имота са до Пречиствателната станция и
Гробището. Близо са до пътя Бистрица-Самораново. Ходили сме и на място. Другия имот 5-ия
се намира малко по на изток при лагера Марков камък пак е на пътя Бистрица-Самораново,
само че от другата страна.
Сега искам да кажа, че всичко е проверено много добре. Първо направили сме даже
повече проверки от колкото е необходимо, от колкото сме длъжни. С протокол на Поземлена
комисия тези имоти всички са предадени на Община Дупница, тъй като това са земеделски
земи които не са заявени от бивши собственици или поради пропускане на срока или просто
не са били техни, но ние сме направили още една проверка за да видим дали има започнати
процедури по идентифициране на тези имоти. Защо е възможно в тази местност да бъдат
признати имоти които все още хората поради някакви причини не са ги идентифицирали и не
са казали, че точно това са имотите. Направили сме проверка, няма такава започната
процедура. Между другото да вметна имаше едно заявление за Крайници за такъв имот който
се купува. След като го обявихме на кмета на Крайници той се свърза с човек в тази местност
и човека си подаде заявление да започне тази процедура по възстановяване и ние го спряхме.
Нали не е наше задължение, но го правим в интерес на гражданите.
Отделно искам да кажа, че всички имоти които сме предложили за продажба са по
заявления от граждани които искат да ги закупят и имат инвеститорски интерес в тези места.
Така, че всяка продажба от сега нататък заедно коментираме и с г-н кмета и с кметовете на
селата. След като има заявен интерес тогава ги пускаме, защото не е необходимо да правим
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нещо което няма кандидат купувач. Така, че ако има допълнителни въпроси мога да
отговарям.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви. Сега ще дам думата и на г-жа Александрова.
Г-ЖА РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА – кмет с. Самораново:
Искам да кажа, че съм запозната с имотите които се продават. Специално в кметството
не са постъпили никакви възражения нито заявления за стопиране на процедурата. Това е
което искам да кажа.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви. Имате думата колеги за други изказвания по отношение на тази
докладна.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Извинявам се, че още един път взимам думата, но не мисля, че с упоритостта която
проявявате непременно да бъдат гласувани на днешната сесия всичките тези докладни за
продажби ще спечелите дивидент някакъв. Г-н кмете, лично към Вас защото Вие сте вносител
на тези докладни. Кмета на Самораново каза, че тя е запозната, но хората от населеното място
едва ли са запознати госпожо с намерението на ОбС днес да ги гласува тези докладни за
продажби. Имам сигнали и най-вече от с. Яхиново където се предлагат на днешната сесия 17
докладни, че никой не е запознат. Може би кмета на Яхиново ще каже после като стане
въпрос и за продажбите в Яхиново, но това предизвиква едно напрежение сред хората в
населените места и мисля, че нашата роля като ОбС, като съветници и като администрация от
Ваша страна е по-скоро тези хора да бъдат успокоени и по начин който е по-прозрачен, позаконосъобразен. Т.е. пак се връщам на предложението първо да минат през комисии. Не
приемам подхода Ви за днешната сесия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Павлов. Г-н Чимев иска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега , имам една молба към Вас г-н Павлов. Стига с това липса на прозрачност. Кое в
момента е непрозрачно? Става служител от общинска собственост, който обявява всички
имоти са проверени на място. Докладната е входирана на 11-ти, днес сме 27-ми. Кмета на
селото е запознат, обявени са имотите, кое е проблема не мога да разбера. Ако има някакъв
конкретен въпрос по дадена докладна, по даден имот няма никакъв проблем. Казвате имате
сигнал за Яхиново. Казвате конкретния имот който касае съответната докладна, аз ще я
оттегля без грам притеснение. Но принципно да ми обяснявате как поради липса на
прозрачност еди кое си еди защо си. Изборите минаха бе. Айде стига, дай да работим малко.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Г-н Попниколов поиска думата.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
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Мисля, че на всички тук в ОбС им стана ясно за какво става въпрос. Каквато и
прозрачност да направите, който и да извикате да дойде не общински служители не който и
да е, те имат мнение по въпроса. Тяхното мнение и тяхното становище е ясно и точно. Просто
нищо да не се прави, да не се продава. То е ясно за какво става въпрос. Вие бяхте атакуван от
същите тези хора цели 4 години предишния мандат с обратното. Защо не продавате, защо
продавате толкова скъпо. Нали знаете за какво ставаше въпрос? И го помните това нещо. Сега
обратното. Нормално е. Четири месеца не е работил ОбС. Защо се събрали 30 докладни? Сега
идеята е ясна. Идеята е да мине Нова година да не се изпълни инвестиционната програма и
след това ще Ви питат защо не продавате. То е елементарно е просто. Аз за това апелирам г-н
Председател, дайте да минеме по Правилник по дневен ред и да вървиме напред. Каквото и да
направите в тоя момент и Поземлената комисия да доведеме цялата, те ще си говорят едно и
също. Това е.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Не сме против докладните записки г-н Матей Попниколов. Ние сме против подхода
който се прави. Направете една справка между съседните наши общини как са си провели
първите заседания. Първите заседания включват както казах и при приемането на дневния ред
структурирането на ОбС, Правилника на ОбС, комисиите и структурата на общината. Всичко
останало се гледа след като е минало през комисии. Съжалявам, че подценявате ролята на
комисиите в ОбС. Не са малко докладните които се предлагат на днешното заседание и
нашето становище е, че трябва да минат първо през ПК, които днес гласувахме.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател. Не мислех да вземам думата. Още на дневния ред се
дебатираха тези въпроси. Аз 4 години бях член на комисията по териториално устройство,
мога да кажа, че в дълбочина съм запознат с проблемите. Ако взема и от думите на д-р
Попниколов, аз съм този който най-много критикуваше кмета защо не се продава, защо скъпо
се продава и т.н. Точно заради това аз считам г-н Павлов, мисля, че няма причина да не се
приемат тези докладни защото дали ще се гледат на комисия, това няма отношение към
самата докладна. На комисията разбира се, че има въпроси които могат да бъдат засегнати, но
аз не ги чух от Вас. Например. Тези имоти стратегически ли са за общината по някакъв начин,
имате ли сведение, че този имот е възстановен или ще бъде възстановен? Това е което е
гледано на комисията по ТСУ. Нито един такъв довод не чух. Напротив, много пъти съм се
изказвал от този микрофон. Последния случай беше пак в Самораново, е имаше един такъв
спорен имот който следваше да бъде продаден и който наистина беше спорен, но за него
имаше данни. Сега в случая наистина ние забравяме основната грижа и най-важната грижа на
ОбС, че бюджета на общината трябва да бъде изпълнен. Нищо не са 30 докладни. Тука
разглеждаме по-малко от 100 дка имоти или около 100 по мои груби сметки. При 50 000 дка
собственост на общината само от чл. 19. В предизборната кампания многократно също съм
заявил, че ние сме за максимално бърза, наистина прозрачна и ясна продажба на имотите.
Наистина може би в комисията ще не направи някаква стратегия. Наистина в тази комисия
има какво да се направи. Другия въпрос. Именно с постоянното възстановяване и днес има
такова, да се ………. Арх. Пилев ще потвърди и колегите от БСП които са били, колко пъти и
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в зала съм повдигал въпроса тази процедура за възстановяване която съвпада с продажбите да
бъде прецизирана, да бъде внимателно огледана. Но сега на голо на ангро да не продаваме. Не
чух нито една реална причина освен, че не минало през комисии. Много пъти сме гласували
докладни без да са минали през комисии и това не е било проблем. Така, че ако наистина има
некакви данни за някакво нарушение, аз пръв ще призова отлагане. Но в случая призовавам
всички колеги нека да подкрепим тези продажби, защото първо сега следва 14 дневен срок за
да влезе в сила това решение, ако влезе в сила, след което следва процедура по обявяването на
търг, след този търг следва да се уведомят гражданите, медиите. След това следва да мине
самия търг. Тия пари ще дойдат доста след Нова година. А нашето основно задължение
повтарям на общ. съветници е да осигуриме финансирането на общината и да гарантираме
разходната част на общинския бюджет.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Благодаря.
При една приватизация има основен принцип в случай това което се предлага смяна
на собствеността. Искаме ли да има лунни пейзажи или не искаме? В случая защитавам
тезата, че колкото по-бързо в държавата се приключат с тия неща е по-добре. Искрено се
надявам да има и заявена воля. Това означава, че някой човек по някакъв начин ще го
стопанисва дадения имот и няма да е пустош. Накрая това, което каза Костадинов не е без
значение, че общ.бюджет ще бъде попълнен тъй като тези, които са попълвали общ.бюджет
знаят, че едно от основните пера е и приватизацията.
Затова аз предлагам уважаеми колеги следното нещо. Ние даваме право за
разрешение на процедурата, отговорността я носи този който слага подписа си в крайна
сметка. Полагайки подпис под която и да е процедура овластеното лице отговаря презд
закона в крайна сметка. Убеден съм, че не биха общинска администрация представлявани от
кмета не биха предложили за приватизация или поне никога не са си позволявали да
направят такова нещо да се предлага такова нещо за приватизация, което не е проверено
максимално обстойно.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Соколов.
Реплика г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само да внеса малко яснота по това, което каза д-р Соколов. Всички докладни са
продиктувани от заявен интерес. Ако гледате внимателно оценката на вещото лице тя е
правена на 4 септември. ОбС знаете последните 3 месеца не функционираше нормално, т.е.
нямахме възможност да внесем тези докладни. В крайна сметка проблема тука какъв е?
Единствено това което казвате не е минал през комисиите. Добре подчерта и д-р Соколов
ангажимента е на кмета, той носи отговорност. Нали тъй?
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов реплика.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Реплика от думите на д-р Соколов. Точно от гледна точка на инвеститора…човека е
подал заявление. Много съм имал упреци за бързината на работа на администрацията. Как
този човек сега ще погледне, който е приготвил някакви пари, взел някакъв кредит и ние
какъв знак даваме ОбС. Абе ще продадем ама на другата сесия или може би по-натам. Това
ли наричаме подобряване на инвестиционната среда в Дупница. Категорично трябва да
одобриме продажбата. Иска ми се всеки от нас да се постави на мястото на този инвеститор,
който смята да закупи и направи нещо.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Ако ми позволявате и аз ще кажа няколко думи. Аз не виждам нещо нередно в това,
което се случва днес. Не знам г-н павлов какво повече ще получат съветниците участващи в
работата на комисиите от това, което ще получат днес всички съветници участващи в
работата на редовното заседание на ОбС. Аз съм присъствал също в работата на ТСУ
комисията и на ИК и много добре знам как протичат заседанията. Нищо повече от
информацията, която днес ще получим всички ние не може да бъде получено там. Точно
затова предложих вместо да заседава комисия от 7 души да вземе решение, решението да
вземем тук и ако има нещо притеснително да се поиска отлагане на докладната и да бъде
гласувана на друг ОбС. Аз и в предния мандат съм го казвал и сега го казвам. Наистина ОбС
е мястото за политика в един град, но нека когато участваме в работата на този съвет се
замисляме, че избори има, имало е и ще има. По време на всички тези избори всички
казваме в един глас ние сме за работни места, за благоденствие, за инвестиции, за това да се
развива общината като цяло. Моля ви това нещо да го отстояваме не само с думи но и с
дела, заради което призовавам всички общ.съветници да подкрепят всички тези докладни,
които наистина имат основание за думите, които са обещавали и които са декларирали пред
избирателите си. Ако има такива, които имат и най-малкото съмнение да поискат отлагане
на следващата сесия и да го направим незабавно.
Имате думата. Няма желаещи.
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

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

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

22
5
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№8
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.3.75 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район три, имот седемдесет и пет/, село Самораново, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Вуковица” с площ: 799 кв.м
/седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план 018056. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.3.75 /землище шестдесет
и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район три, имот седемдесет и пет/, село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност
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“Вуковица” с площ: 799 кв.м /седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план 018056. Имотът не съдържа сгради – частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4042/10.02.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 3 060 лв. /три хиляди и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 3 060
лв. /три хиляди и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 306 лв. /триста и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шеста точка от дневния ред.
Заповядайте г-н Павлов.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Съжалявам, че не бях разбран от колегите съветници и кмета. Най-малко аз исках да
намесвам и да се връщам към изборите, но вие го направихте като казахте, че не трябва да се
прави политика тука. Очевидно вие с действията си правите политика и очевидно много
бързате да вземете тези решения за продажба. Може би трябва да се връщат жестове и
реверанси на някой, който е помагал в изборите. Не мога да се съглася с така…взимането на
решения в последния момент на днешната сесия и съветниците сляпо да гласуваме това, което
ни се предлага. Имаме извънредни докладни, които също не са разгледани и пак ще им
гласуваме допуск по най-бързия начин да минават. Нищо не пречи една седмица ако се бяхте
вслушали в моето предложение да минат докладните през комисия и да се върви по
нормалния ред, по нормалния правилник който току що приехме на днешното заседание.
Благодаря ви. Съжалявам за…
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Шеста точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.3.76 по кадастралната карта на село Самораново, местност
“Вуковица” с площ 800 квадратни метра. /вх. № 673/11.11.2015 г./
Имате ли г-н Чимев нещо за отбелязване?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказване? 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№9
1.Общински съвет Дупница, допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор №65245.3.76, село Самораново, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одоб рени със Заповед №300-561/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Вуковица” с площ: 800 кв.м / осемстотин
квадратни метра /, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 018057. Имотът не
съдържа сгради.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот с идентификатор №65245.3.76 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район три, имот седемдесет и
шест/, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново,
местност “Вуковица” с площ: 800 кв.м /осемстотин квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 018057. Имотът не съдържа сгради”.– частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4043/10.02.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 3 060 лева /три хиляди и шестдесет лева/.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т. 2 от решението в размер на 3 060
лева /три хиляди и шестдесет лева/.
3.2. Размер на депозита за участие в търга – 306 /триста и шест лева/ представляващи
10% от началната цена.
3.3. 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.
3.4. Стъпка за наддаване - 5% от пазарната оценка.
3.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седма точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 65245.3.60 по кадастралната карта на село Самораново, местност “Герено” с
площ 2 165 кв. м. /вх. № 674/11.11.2015 г./
Имате ли г-н Чимев нещо за отбелязване?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги за изказване? 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 10
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.3.60 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район три, имот шестдесет/, село Самораново, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Герено” с площ: 2 165 кв.м
/две хиляди сто шестдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план 018059. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.3.60 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район три, имот шестдесет/,
село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново,
местност “Герено” с площ: 2 165 кв.м /две хиляди сто шестдесет и пет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план 018059.Имотът не съдържа сгради – частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4040/10.02.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 8 280 лв. /осем хиляди двеста и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 8 280
лв. /осем хиляди двеста и осемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 828 лв. /осемстотин двадесет и осем
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка от дневния ред.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Поради обема на докладните не може ли да гласуваме амблок ако юриста…не е
възможно.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Питах и аз за съжаление не е възможно.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 65245.3.58 по
кадастралната карта на село Самораново, местност “Герено” с площ 411 кв. м. /вх. №
675/11.11.2015 г./
Има ли желаещи за изказване? 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
отсъства
за
за

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

20
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 11
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.3.58 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район три, имот петдесет и осем/, село Самораново, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Герено” с площ: 411 кв.м
/четиристотин и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план 018078. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.3.58 /землище шестдесет
и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район три, имот петдесет и осем/, село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Герено” с
площ: 411 кв.м /четиристотин и единадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план 018078. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по акт
за общинска собственост №4039/10.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 1 570 лв.
/хиляда петстотин и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 1 570
лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 157 лв. /сто петдесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
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идентификатор 65245.7.256 по кадастралната карта на село Самораново, местност
“Динковица” с площ 368 кв. м. /вх. № 676/11.11.2015 г./
Има ли желаещи за изказване? 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 12
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.7.256 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот двеста петдесет и шест/, село Самораново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Динковица” с площ:
368 кв.м /триста шестдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план 015033. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.7.256 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район седем, имот двеста петдесет и
шест/, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и

кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново,
местност “Динковица” с площ: 368 кв.м /триста шестдесет и осем квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план 015033. Имотът не съдържа сгради – частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4051/10.02.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 1 410 лв. /хиляда четиристотин и десет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 1 410
лв. /хиляда четиристотин и десет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 141 лв. /сто четиридесет и един лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Десета точка от дневния ред. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет на
община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.157.4 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Бдинци” с
площ 5 280 кв. м. /вх. № 678/12.11.2015 г./
Ще помоля г-жа Великова тъй като е в различна местност да обясни за какво става
дума.
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Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Уважаеми общ.съветници, това са 2 имота един до друг, които са в района на бившия
стопански двор на с. Пиперево. Това е срещу ОМV като се пътува за София в дясно. Един вид
промишлена зона, която в момента се обособява 2 имота един до друг по-нататък в дневния
ред мисля т.13 има още 2 имота в същия район, за които също има заявен интерес. Направена
е оценка, всички документи са проверени няма процедури по възстановяване за тези имоти.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Великова.
Имате думата колеги 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 13
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №68789.157.4 /шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот четири/ град Дупница,
община Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Бдинци”с площ 5 280 кв.м /пет хиляди двеста и
осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 157004. Имотът
не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.157.4 /шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот четири/
град Дупница, община Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Бдинци”с площ 5 280 кв.м /пет
хиляди двеста и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 157004. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по акт за общинска
собственост №4084/16.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 67 880 лв. /шестдесет и
седем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер 67 880
лв. /шестдесет и седем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 6 788 лв. /шест хиляди седемстотин
осемдесет и осем лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета точка от дневния ред. Докладна записка от Олга Китанова Вр. ИД – Кмет
на община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.157.5 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Бдинци” с
площ 412 кв. м. /вх. № 679/12.11.2015 г./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Йордан Стоянов Димитров
за
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
за
12. Матей Николов Попниколов
за
13. Станислав Христов Павлов
отсъства
14. Ани Христова Йорданова
отсъства
15. Георги Асенов Пехливански
отсъства
16. Асен Сотиров Илиев
отсъства
17. Златко Пламенов Славев
отсъства
18. Костадин Крумов Костадинов
отсъства
19. Иван Миланов Раков
за
20. Стоян Емилов Стоянов
за
21. Лорета Методиева Николова
въздържал се
22. Ивайло Петров Шаламанов
въздържал се
23. Спас Борисов Андреев
въздържал се
24. Емил Иванов Христов
въздържал се
25. Павел Ангелов Коларски
въздържал се
26. Георги Милчов Райнов
въздържал се
27. Славчо Илиев Павлов
за
28. Николай Димитров Табаков
за
29. Кирил Димитров Кирилов
за
30. Крум Богданов Бонев
за
31. Пламен Петров Соколов
отсъства
32. Виолета Йорданова Зашева
за
33. Йонко Йорданов Гергов
за
Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

20
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 14
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №68789.157.5 /шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот пет/ град Дупница, община
Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Бдинци”с площ 412 кв.м /четиристотин и
дванадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 157005. Имотът
не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.157.5 /шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот пет/
град Дупница, община Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Бдинци”с площ 412 кв.м
/четиристотин и дванадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 157005. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по акт за общинска
собственост №4085/16.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 5 200лв. /пет хиляди и
двеста лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 5
200лв. /пет хиляди и двеста лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 520 лв. /петстотин и двадесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Дванадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – План – схема за обект: “Изграждане на нова оптична кабелна
мрежа до всеки дом FTTN” на “БТК” АД, обхващаща четири района в централна градска част
и ж.к. “Бистрица”, гр. Дупница. /вх. № 685/13.11.2015 г./
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Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Проекта за решение е кратък.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Става въпрос за подобряване на услугата, която ще ползват всички граждани на
Дупница. Искам да ви кажа, че самата процедура е прегледана обстойно в ОбС по
териториално и селищно устройство към общината. Прегледани са документите за
съгласуване с всички инстанции в които биха могли да се срещнат подземните комуникации.
Проверени са териториите относно терени по програми, които не трябва да бъдат засягани в 5
или 10 годишен период. Така, че всичко е огледано от тази гледна точка и затова приканвам
общ.съветници да гласуват в името на това гражданите на Дупница да получат една по-добра
услуга.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Имате думата колеги. Няма желаещи за изказване. С вдигане на ръка гласуваме.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл.
129, ал. 1 от ЗУТ, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 15
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Дупница, одобрява проект за
Подробен устройствен план (ПУП) – План – схема за обект: “Изграждане на нова оптична
кабелна мрежа до всеки дом FTTH” на “БТК” АД, обхващаща четири района в централна
градска част и ж.к. “Бистрица”, гр. Дупница.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административен съд –
Кюстендил.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тринадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
община Дупница, относно Решение за изработване на проект за Подробен устройствен план –
План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен
имот с идентификатор № 65245.2.3 по КК на с. Самораново, одобрена със Заповед № 300-561/05.08.2014 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със Заповед № 18-5519-16.07.2015 год. на Началник СГКК – гр. Кюстендил. /вх.
№ 690/16.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ще ми позволите да спестя проекта за решение. Искам да добавя, че въпросния имот
желанието на собственика е да промени предназначение на земеделска земя за неземеделски
служби, за да я вкара в урбанизирана част с цел изграждане на административна сграда.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Следват 2 почти еднакви докладни. Става въпрос за приемане на задание, което е
изготвил инвеститора и даване на разрешение за изготвяне на ПУП за промяна
предназначението на селскостопанска земя за други цели. Казвам го в интерес на колегите,
които сега са нови в ОбС, защото такива процедури ще имаме по време на работата. Не
става въпрос за нещо кой знае какво. Един начален старт на инвеститора, за да си подготви
процедура за промяна на това предназначение и да ползва имота така както си представя.
Тъй като в един от документите фигурира моето име искам да декларирам конфликт
на интереси и за тези 2 докладни заявявам, че няма да участвам в гласуването.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пилев.
Имате думата колеги. Няма желаещи за изказване.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1 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),Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 16
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
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територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65245.2.3 по КК на с. Самораново, одобрена
със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със Заповед № 18-5519-16.07.2015 год. на Началник СГККгр. Кюстендил.
2.Разрешава на «НИКСТАР ГРУП» ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Дупница, ул. «Христо Ботев» № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 15, община Дупница, област
Кюстендил, представлявано от Николай Петров Ганчев-управител, собственик съгласно
нотариален акт за собственост на недвижим имот-констативен № 197, том ІІ, рег. № 4242,
дело № 320/05.08.2015год., вписан от Служба по виписванията с Акт № 39, том 14, вх. рег. №
3778, дело № 1459/05.08.2015 год., да възложи изработването на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор №
65245.2.3 по КК на с. Самораново, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да бъде
придружен със Схеми по части: Електро и ВИК.
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, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД 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:
Четиринадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за изработване на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот с идентификатор № 65245.4.403, местност “Могилите” по КК на с.
Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2014 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър. /вх. № 691/16.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Както ви каза и арх. Пилев. Касае стартиране на процедура по изработване на ПУП.
Отново целта е промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на паркинг.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги. Няма желаещи за изказване.
Който е “за”, моля да гласува.

52

Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, 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),Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 17
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65245.4.403, местност „Могилите” по КК на с.
Самораново, одобрена със Заповед № 300-5-61/05.08.2004 год. на ИД на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
2.Разрешава на «НИКСТАР ГРУП» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Дупница, ул. «Христо Ботев» № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 15, община Дупница, област Кюстендил,
представлявано от Николай Петров Ганчев-управител, собственик съгласно нотариален акт за
собственост на недвижим имот-констативен № 85, том ІІ, рег. № 3455, дело №
226/27.06.2012год., вписан от Служба по вписванията с Акт № 64, том 7, вх. рег. № 1770, дело
№ 803/27.06.2012 год. и договор за прехвърляне на предприятие Акт № 7, том ІІІ, рег. №
5686/12.09.2014 год., вписан в Служба по вписванията с № 124, том 2, рег. № 4940/23.10.2014
год., да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 65245.4.403, местност „Могилите” по
КК на с. Самораново, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
Проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да бъде
придружен със Схеми по части: Електро и ВиК и Комуникационно-транспортен план.
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, Басейнова
дирекция Западнобеломорски район-Благоевград, Областно пътно управление-гр. Кюстендил,
ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД 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.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Петнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.28.246 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Старидолски
андък” с площ 2 371 кв. м. /вх. № 696/17.11.2015 г./
Г-жо Великова отново ще помоля да обясните къде се намират.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Това са пак 3 имота за продажба на землищната граница между гр.Дупница и
с.Джерман. Разположени са високо над бензиностанция “Петрол” мисля, че се казва близо
до гората между гр.Дупница и с.Джерман. Проверени са тези имоти, няма процедури по
възстановяване. Няма проблеми за продажба относно проверките.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата колеги.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 18
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот № 68789.28.246 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот двеста четиридесет и шест/, в
землището на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на Изпълнителният
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в
КККР. Адрес на поземленият имот: град Дупница, местност “Старидолски андък”, с площ 2
371 кв. м. /две хиляди триста седемдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада; стар идентификатор няма, с
номер по предходен план 422014 /четиристотин двадесет и две хиляди и четиринадесет /.
Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот № 68789.28.246 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот
двеста четиридесет и шест/, в землището на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на
Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР. Адрес на поземленият имот: град Дупница, местност “Старидолски
андък”, с площ 2 371 кв. м. /две хиляди триста седемдесет и един квадратни метра/. Трайно
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада; стар
идентификатор няма, с номер по предходен план 422014 /четиристотин двадесет и две хиляди
и четиринадесет /. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4395/19.08.2015 год., с пазарна оценка в размер на 7000 лв. /седем
хиляди лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 7000
лв. /седем хиляди лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 700 лв. /седемстотин лева/, представляващи
10% от началната цена.
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3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шестнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.28.270 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Старидолски
андък” с площ 671 кв. м. /вх. № 697/17.11.2015 г./
Колеги думата. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 19
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот № 68789.28.270 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот двеста и седемдесет/, в землището
на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на Изпълнителният директор на АГКК,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на
поземленият имот: град Дупница, местност “Старидолски андък”, с площ 671 кв. м.
/шестстотин седемдесет и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията:
Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива(угар, орница); стар идентификатор
няма, с номер по предходен план 424020 /четиристотин двадесет и четири хиляди и двадесет
/. Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот № 68789.28.270 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот
двеста и седемдесет/, в землището на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на
Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР. Адрес на поземленият имот: град Дупница, местност Старидолски
андък, с площ 671 кв. м. /шестстотин седемдесет и един квадратни метра/. Трайно
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана
нива(угар, орница); стар идентификатор няма, с номер по предходен план 424020
/четиристотин двадесет и четири хиляди и двадесет /. Имотът не съдържа сгради.”– частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №4396/17.08.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 2 010 лв. /две хиляди и десет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 2 010
лв. /две хиляди и десет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 201 лв. /двеста и един лева/,
представляващи 10% от началната цена.
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3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седемнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.28.245 по кадастралната карта на град Дупница, местност
“Старидолски андък” с площ 788 кв. м. /вх. № 698/17.11.2015 г./
Имате думата колеги. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 20
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот № 68789.28.245 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот двеста четиридесет и пет/, в
землището на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на Изпълнителният
директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в
КККР. Адрес на поземленият имот: град Дупница, местност “Старидолски андък”, с площ 788
кв. м. /седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/. Трайно предназначение на
територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада; стар идентификатор няма, с
номер по предходен план 422012 /четиристотин двадесет и две хиляди и дванадесет /. Имотът
не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот № 68789.28.245 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и осем, поземлен имот
двеста четиридесет и пет/, в землището на град Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004г. на
Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР. Адрес на поземленият имот: град Дупница, местност “Старидолски
андък”, с площ 788 кв. м. /седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/. Трайно
предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада; стар
идентификатор няма, с номер по предходен план 422012 /четиристотин двадесет и две хиляди
и дванадесет /. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по акт за
общинска собственост №4394/19.08.2015 год., с пазарна оценка в размер на 2 370 лв. /две
хиляди триста и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 2 370
лв. /две хиляди триста и седемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 237 лв. /двеста тридесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
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3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осемнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.157.3 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Софийски
път” с площ 1 633 кв. м. /вх. № 699/17.11.2015 г./
Ще помоля отново г-жа Великова.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Само ще потвърдя, че имота който прочетохте е в района на стопански двор на
Пиперево. Втория имот след него е от другата поредица, която е Самораново при
гробището.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
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

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

въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №68789.157.3 /шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот три/ град Дупница, община
Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Софийски път” с площ 1 633 кв.м /хиляда
шестотин тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 157003. Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот“Поземлен имот с идентификатор №68789.157.3 /шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, имот три/
град Дупница, община Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Софийски път” с площ 1 633 кв.м
/хиляда шестотин тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 157003. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по акт за общинска
собственост №4083/16.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 21 000 лв. /двадесет и една
хиляди лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
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3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер 21 000 лв.
/двадесет и една хиляди лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Деветнадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 65245.3.66 по кадастралната карта на село Самораново, местност “Герено”
с площ 3 218 квадратни метра. /вх. № 700/17.11.2015 г./
Имате думата колеги. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
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30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 22
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.3.66 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район три, имот шестдесет и шест/, село Самораново, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Герено” с площ: 3 218 кв.м
/три хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план 018058. Имотът не съдържа сгради.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот с идентификатор №65245.3.66 /землище
шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район три, имот шестдесет и
шест/, село Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново,
местност “Герено” с площ: 3 218 кв.м /три хиляди двеста и осемнадесет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план 018058. Имотът не съдържа сгради”– частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4041/10.02.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 12 310 лв. /дванадесет хиляди триста и десет лева/.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2. Размер на депозита за участие в търга – 1 231 лв. / хиляда двеста тридесет и един
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3. 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.
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3.4. Стъпка за наддаване - 5% от пазарната оценка.
3.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4. Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2015 г. /вх. № 703/18.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола /
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 124, ал. 3 от ЗПФ, чл. 19, ал. 4 от Наредбата за общинските
публични финанси, във връзка с чл. 52 от ЗДБРБ за 2015 г., на основание чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
1. Общински съвет – Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи за 2015 г., съгласно Приложение № 1 и № 2, изменящо и допълващо
Приложение № 5А към Решение 26/17.07.2015 г. на ОбС – Дупница и Приложение № 1 към
решение № 171/17.07.2015 г.
2. Общински съвет – Дупница възлага на кмета да организира документално
актуализацията на капиталовата програма в съответствие с приетите от ОбС – Дупница
промени.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и първа точка от дневния ред. 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 идентификатор № 68789.110.39 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Дупница. /вх. № 704/18.11.2015г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги пак предлагам да не чета проект за решение. Става въпрос за възстановяване
на земи на лицето Рангел Венев.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
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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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

28
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, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 24
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собственост в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Рангел Гурков Венев съгласно
Решение №1290/02.08.1996 г. по преписка с вх.№6999/1992 год. на Общинска служба по
земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-441476/12.10.2015год., издадена от службата по
геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.110.39 /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто и десет, имот тридесет и девет/,
по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, с площ 0,697 кв.м /нула цяло шестотин деветдесет и седем квадратни метра /, с
адрес на поземленият имот: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, местност
“Караболюка”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Лозе, представляващ част от поземлен ПИ № 68789.110.36 с площ 3031 кв.м –
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:
Двадесет и втора точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 65245.4.10 по кадастралната карта на село Самораново, местност “Долна
Драговица” с площ 4 971 кв.м. /вх. № 705/18.11.2015г./
Г-жа Великова.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Тава е един имот, който е на входа на Самораново. Близо е до главния път вдясно.
Тук исках да вметна както и за всички други докладни в случая човека просто не си е заявил
имота в поземлена комисия и желае да го закупи защото ако тръгне по съдебен ред му
излиза доста по-скъпо отколкото да направи тази продажба. За следващата докладна се
намира при бившия животински пазар. Господина заявителя е собственик на съседния имот
и иска да изкупи тази ивица, която ще видите по картата. Тя е тясна и дълга, за да си
направи по-голям имота. Това е за двете докладни.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Великова.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №65245.4.10 /землище шестдесет и пет хиляди двеста
четиридесет и пет, кадастрален район четири, имот десет/, село Самораново, община Дупница,
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област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Долна Драговица” с площ: 4 971 кв.м /четири
хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план 000200. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65245.4.10 /землище шестдесет
и пет хиляди двеста четиридесет и пет, кадастрален район четири, имот десет/, село Самораново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-61/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, местност “Долна Драговица” с
площ: 4 971 кв.м /четири хиляди деветстотин седемдесет и един квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план 000200. Имотът не съдържа сгради” – частна
общинска собственост по акт за общинска собственост №4104/05.05.2015 год., с пазарна
оценка в размер на 38 660 лв. /тридесет и осем хиляди шестстотин и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 38 660
лв. /тридесет и осем хиляди шестстотин и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 3 866 лв. /три хиляди осемстотин шестдесет
и шест лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 68789.163.6 по кадастралната карта на град Дупница, местност “Драгойна
могила” с площ 874 кв. м. /вх. № 707/19.11.2015г./
Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за

69

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

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

25
няма
3

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 26
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор №68789.163.6 /шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район сто шестдесет и три, имот шест/ град Дупница, община
Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Драгойна могила” с площ 874 кв.м /осемстотин
седемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
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начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 163006.
Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.163.6 /шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто шестдесет и три, имот шест/
град Дупница, община Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: град Дупница, местност “Драгойна могила” с площ 874 кв.м
/осемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 163006. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4140/07.05.2015 год., с пазарна оценка в размер на 8 500 лв. /осем хиляди и
петстотин лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер 8 500 лв.
/осем хиляди и петстотин лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.41 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 1 485 кв. м. /вх. № 708/19.11.2015г./
Ще дам думата на г-жа Великова да обясни къде се намира мястото.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Започва поредица от 17 имота разположени в землището на с. Яхиново в 2
местности, които са една до друга. Имам карта от която се вижда, че тези всички имоти са в
2 големи масива между бившия стопански двор и с. Яхиново. На картинката се вижда и
училището последните къщи на с. Яхиново. Има заявен интерес от инвеститор, който явно
иска да прави по-голям масив, тъй като между тях има и частни имоти, които вероятно ще
изкупи.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще помоля и г-жа Скоклева ако има становище по темата и ако е проучила
въпроса.
/ отговор от място/
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Тъй като беше заявено от общ.съветник, че има някакви напрежения моля ви лично
ако трябва да направим общоселско събрание преди да се е пристъпило към продажбата и
преди да бъде организиран търга за да се изясни този въпрос.
Имате думата колеги. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
отсъства
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
отсъства

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

21
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 27
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.41 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот четиридесет и
едно/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 1 485 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024041 /двадесет и четири хиляди
и четиридесет и едно/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.41 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
четиридесет и едно/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 1 485 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и пет квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024041 /двадесет и четири хиляди
и четиридесет и едно/. Имота не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4426/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на на 4 530лв.
/четири хиляди петстотин и тридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 4
530лв. /четири хиляди петстотин и тридесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 453 лв. /четиристотин петдесет и три лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и пета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
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идентификатор 87727.24.66 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците”
с площ 3 023 кв. м. /вх. № 709/19.11.2015 г./
Има ли някой, който иска думата? Няма.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
отсъства
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

22
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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/, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 28
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.66 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот шестдесет и шест/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 3 023 кв.м /три хиляди двадесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 024066 /двадесет и четири хиляди и шестдесет и шест/. Имота не съдържа
сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.66 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
шестдесет и шест/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 3 023 кв.м /три хиляди двадесет и три квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024066 /двадесет и четири хиляди и
шестдесет и шест/. Имота не съдържа сгради.”- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4424/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 8 270лв. /осем
хиляди двеста и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 8
270лв. /осем хиляди двеста и седемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 827 лв. /осемстотин двадесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Гергов ще продължи няколко точки.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам.председател на ОбС:
Двадесет и шеста точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.25.36 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 2 806 кв. м. /вх. № 710/19.11.2015 г./
Някой, който да иска да вземе отношение по докладната. Няма.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 29
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.25.36 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот тридесет и шест/ село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 2 806 кв.м /две хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 025036 /двадесет и пет хиляди и тридесет и шест/. Имота не
съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.25.36 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот
тридесет и шест/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 2 806 кв.м /две хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 025036 /двадесет и пет хиляди и тридесет и
шест/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4428/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на на 7 680лв. /седем хиляди
шестстотин и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 7
680лв. /седем хиляди шестстотин и осемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 768 лв. /седемстотин шестдесет и осем
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам.председател на ОбС:
Двадесет и седма точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.25.35 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 1 268 кв. м. /вх. № 711/19.11.2015 г./
Преминаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за

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

17
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 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,

78

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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 30
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.25.35 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот тридесет и пет/ село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с
площ: 1268 кв.м /хиляда двеста шестдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 025035 /сдвадесет и пет хиляди и тридесет и пет/. Имотът не
съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.25.35 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот
тридесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Яхиново, местност “Барата”, с площ: 1268 кв.м /хиляда двеста шестдесет и осем квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 025035 /сдвадесет и пет хиляди и
тридесет и пет/. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4419/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 3 470лв. /три
хиляди четиристотин и седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 3
470лв. /три хиляди четиристотин и седемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 347 лв. /триста четиридесет и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам.председател на ОбС:
Двадесет и осма точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.25.25 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 1 858 кв. м. /вх. № 712/19.11.2015 г./
Някой, който да иска да вземе отношение по докладната. Няма.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
отсъства
за
за

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

19
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 31
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.25.25 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот двадесет и пет/ село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с площ: 1
858 кв.м /хиляда осемстотин петдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 025025 /двадесет и пет хиляди двадесет и пет/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.25.25 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот
двадесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 1 858 кв.м /хиляда осемстотин петдесет и осем квадратни метра/,
с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 025025 /двадесет и пет хиляди двадесет и
пет/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4420/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 5 060лв. /пет хиляди и
шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на на 5
060лв. /пет хиляди и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 506 лв. /петстотин и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам.председател на ОбС:
Двадесет и девета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.77 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 594 кв. м. /вх. № 713/19.11.2015 г./
Пристъпваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
отсъства
за
за

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

18
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 32
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.77 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот седемдесет и
седем/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 594 кв.м /петстотин деветдесет и четири квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024077 /двадесет и четири хиляди и
седемдесет и седем/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.77 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
седемдесет и седем/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 594 кв.м /петстотин деветдесет и четири квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024077 /двадесет и четири хиляди и
седемдесет и седем/. Имота не съдържа сгради.”- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4421/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 1 820лв. /хиляда
осемстотин и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 1
820лв. /хиляда осемстотин и двадесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 182 лв. /сто осемдесет и два лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.76 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 998 кв. м. /вх. № 714/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
отсъства
за
за

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

18
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 33
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.76 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот седемдесет и шест/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 998 кв.м /деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 024076 /двадесет и четири хиляди и седемдесет и шест/. Имота не
съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.76 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
седемдесет и шест/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 998 кв.м /деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024076 /двадесет и четири хиляди и
седемдесет и шест/. Имота не съдържа сгради.”- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4422/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 3 260лв. /три
хиляди двеста и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 3
260лв. /три хиляди двеста и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 326 лв. /триста двадесет и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.71 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 3 042 кв. м. /вх. № 715/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
отсъства
за
за
за

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

20
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/,Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 34
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.71 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот седемдесет и едно/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 3 042 кв.м /три хиляди четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 024071 /двадесет и четири хиляди и седемдесет и едно/. Имота не
съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.71 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
седемдесет и едно/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 3 042 кв.м /три хиляди четиридесет и два квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024071 /двадесет и четири хиляди и
седемдесет и едно/. Имота не съдържа сгради.”- частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4423/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 8 320лв. /осем
хиляди триста и двадесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 8
320лв. /осем хиляди триста и двадесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 832 лв. /осемстотин тридесет и два лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и втора точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.45 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 1001 кв. м. /вх. № 716/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 35
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.45 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот четиридесет и пет/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 1 001 кв.м /хиляда и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 024045 /двадесет и четири хиляди и четиридесет и пет/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.45 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
четиридесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 1 001 кв.м /хиляда и един квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024045 /двадесет и четири хиляди и
четиридесет и пет/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4425/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 2 740лв. /две
хиляди седемстотин и четиридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 2
740лв. /две хиляди седемстотин и четиридесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 274 лв. /двеста седемдесет и четири лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.25.45 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 1 000 кв. м. /вх. № 717/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 36
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.25.45 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот четиридесет и пет/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”,
с площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 025045 /двадесет и пет хиляди и четиридесет и пет/. Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.25.45 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и пет, имот
четиридесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Яхиново, местност “Иловиците”, с площ: 1000 кв.м /хиляда квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 025045 /двадесет и пет хиляди и четиридесет
и пет/. Имотът не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4418/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 2 740лв. /две хиляди
седемстотин и четиридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 2
740лв. /две хиляди седемстотин и четиридесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 274 лв. /двеста седемдесет и четири лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.11 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 6 409 кв. м. /вх. № 718/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/,Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 37
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.11 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот единадесет/ село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с
площ: 6 409 кв.м /шест хиляди четиристотин и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024011 /двадесет и четири хиляди и
единадесет/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.11 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
единадесет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 6 409 кв.м /шест хиляди четиристотин и девет квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024011 /двадесет и четири хиляди
и единадесет/. Имота не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4434/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 17 530лв. /седемнадесет
хиляди петстотин и тридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 17
530лв. /седемнадесет хиляди петстотин и тридесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 753 лв. /хиляда седемстотин петдесет и
три лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и пета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.14 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 3 085 кв. м. /вх. № 719/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 38
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот: “
Поземлен имот с идентификатор 87727.24.14 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин
двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот четиринадесет/ село Яхиново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с площ: 3 085 кв.м /три
хиляди осемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 024014 /двадесет и четири хиляди и четиринадесет/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.14 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
четиринадесет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 3 085 кв.м /три хиляди осемдесет и пет квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024014 /двадесет и четири хиляди и
четиринадесет/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4433/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 8 440 лв. /осем
хиляди четиристотин и четиридесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 8 440
лв. /осем хиляди четиристотин и четиридесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 844 лв. /осемстотин четиридесет и четири
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и шеста точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.17 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с
площ 1 374 кв. м. /вх. № 720/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот: “
Поземлен имот с идентификатор 87727.24.17 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин
двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот седемнадесет/ село Яхиново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Иловиците”, с площ: 1 374 кв.м
/хиляда триста седемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 024017 /двадесет и четири хиляди и седемнадесет/. Имота не съдържа
сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.17 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
седемнадесет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Иловиците”, с площ: 1 374 кв.м /хиляда триста седемдесет и четири квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024017 /двадесет и четири хиляди
и седемнадесет/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4432/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 4 200 лв. /четири
хиляди и двеста лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 4 200
лв. /четири хиляди и двеста лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и седма точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.24 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 2 741 кв. м. /вх. № 721/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
отсъства
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

22
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 40
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот: “
Поземлен имот с идентификатор 87727.24.24 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин
двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот двадесет и четири/ село
Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с площ: 2
741 кв.м /две хиляди седемстотин четиридесет и едно квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024024 /двадесет и четири хиляди и двадесет
и четири/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.24 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
двадесет и четири/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 2 741 кв.м /две хиляди седемстотин четиридесет и едно квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024024 /двадесет и четири хиляди
и двадесет и четири/. Имота не съдържа сгради.”– частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №4431/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 8 360 лв. /осем
хиляди триста и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 8 360
лв. /осем хиляди триста и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 836 лв. /осемстотин тридесет и шест лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и осма точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.32 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 591 кв. м. /вх. № 722/19.11.2015 г./
Има ли желаещи?
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
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
отсъства
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 41
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот: “
Поземлен имот с идентификатор 87727.24.32 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин
двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот тридесет и две/ село Яхиново,
община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция
по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с площ: 591 кв.м /петстотин
деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 024032
/двадесет и четири хиляди и тридесет и две/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.32 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
тридесет и две/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 591 кв.м /петстотин деветдесет и един квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024032 /двадесет и четири хиляди и тридесет
и две/. Имота не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4430/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 1 800 лв. /хиляда и
осемстотин лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 1 800
лв. /хиляда и осемстотин лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 180 лв. /сто и осемдесет лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и девета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.35 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 680 кв. м. /вх. № 723/19.11.2015 г./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

22
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/,Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 42
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.35 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот тридесет и пет/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с площ:
680 кв.м /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 024035 /двадесет и четири хиляди и тридесет и пет/. Имота не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.35 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
тридесет и пет/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 680 кв.м /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024035 /двадесет и четири хиляди и тридесет
и пет/. Имота не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4429/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 2 070лв. /две хиляди и
седемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 2
070лв. /две хиляди и седемдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 207 лв. /двеста и седем лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 87727.24.38 по кадастралната карта на село Яхиново, местност “Барата” с
площ 361 кв. м. /вх. № 724/19.11.2015 г./
Има ли желаещи да се изказват? 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
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
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за

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

21
няма
6

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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,
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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/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 43
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Поземлен имот с идентификатор 87727.24.38 /землище осемдесет и седем хиляди
седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот тридесет и осем/
село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново, местност “Барата”, с площ:
361 кв.м /триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 024038 /двадесет и четири хиляди и тридесет и осем/. Имота не съдържа
сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: „Поземлен имот с идентификатор 87727.24.38 /землище осемдесет
и седем хиляди седемстотин двадесет и седем, кадастрален район двадесет и четири, имот
тридесет и осем/ село Яхиново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: село Яхиново,
местност “Барата”, с площ: 361 кв.м /триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 024038 /двадесет и четири хиляди и тридесет
и осем/. Имота не съдържа сгради.” - частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4427/09.10.2015 год., с пазарна оценка в размер на 1 100лв. /хиляда и сто лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 1
100лв. /хиляда и сто лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 110 лв. /сто и десет лева/, представляващи
10% от началната цена.
3.3.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.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
3.5.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесет и първа точка от дневния ред. Докладна записка от мен, относно Избор на
представител в състава на Областен съвет за развитие - Кюстендил. /вх. № 725/19.11.2015 г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложено в протокола /
Имате думата за изказване. Няма желаещи.
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
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие, чл. 62, ал. 3,
чл. 63 от ППЗРР и чл. 21, ал.1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал. 5 ЗМСМА, Об.С
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 44
1. Общински съвет-Дупница избира за свой представител в състава на Областния съвет
за развитие – Кюстендил – Ивайло Любенов Константинов.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесет и втора точка от дневния ред. Докладна записка от мен, относно
Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ). /вх. № 726/19.11.2015 г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложено в протокола /
т.2 При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание той ще бъде заместван от зам.председателя на ОбС Дупница Йонко
Гергов.
Имате ли други предложения, защото председателя участва по право. Някой от
присъстващите общ.съветници да ме заместват при мое отсъствие в сдружението на
общините.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Г-н Председател аз се извинявам, че се връщам на предната точка нямаме право по
правилник обаче защо на предишната точка не гласувахме при отсъствие да ви замести в
Областния съвет.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Няма право за съжаление. Има ли други предложения освен моето, което е
за.председателя.
Да гласуваме т. 2 :
т.2 При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание той ще бъде заместван от зам.председателя на ОбС Дупница Йонко
Гергов.
Който е “за”моля да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се предложението.
Гласуваме цялото решение.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 15 ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27,
ал. 1 от Устава на НСОРБ, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 45
1. Общински съвет-Дупница определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет: Ивайло
Любенов Константинов – Председател на Общински съвет - Дупница.
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2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от: Йонко Йорданов Гергов – Заместник – председател на
Общински съвет Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесет и трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди в
обхвата на имот номер 006037, местност “Реката” в землището на с. Блатино с ЕКАТТЕ
04354, общ. Дупница. /вх. № 732/20.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Няма какво да добавя колеги. Стартиране на процедура е.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Отново фигурира моето име при един от документите, затова заявявам, че няма да
гласувам настоящата докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата за изказвания.
Няма. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 27, ал. 3 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), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 46
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ на имот с номер
006037, местност “Реката” в землището на с.Блатино с ЕКАТТЕ 04354, общ.Дупница, за
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промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди съгласно Закона за
опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, с осигуряване на
допустим начин и характер на застрояване на имота за собствени нужди – устройване на
обект с обществено-обслужващо предназначение - “Място за паркиране на автомобили”, като
се установи териториално-устройствена зона по чл. 23, т. 2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ) от разновидност “предимно производствена”, означена като “Пп”, с пределно
допустими териториално-устройствени показатели на застрояване по чл. 25, ал. 3, както
следва: височина (етажност) от 3÷10 м (1÷3); плътност на застрояване “П застр.” от 40÷80%;
интензивност на застрояване “К инт.” от 1,0÷2,5; минимална озеленена площ от 20÷40%.
2.Разрешава на Славчо Георгиев Славев - собственик съгласно Договор за продажба на
поземлен имот частна общинска собственост от 17.06.2015 год., вписан в Служба по
вписванията при ДРС с № 158, том 10, вх. р-р № 2799 от 22.06.2015 год. на имот с номер
006037, местност “Реката” в землището на с.Блатино с ЕКАТТЕ 04354, общ.Дупница, да
възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване
(ПЗ), съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, проекта да бъде придружен с план-схема за
водоснабдяване и план-схема за електрозахранването на поземлен имот.
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,
“Кабел Сат-Запад” ООД 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:
Четиридесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Решение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди в
обхвата на поземлен имот с идентификатор 04220.43.22 по кадастралната карта (КК),
местност “Ачкагач” в землището на с. Бистрица, общ. Дупница. /вх. № 738/23.11.2015 г./
Имате ли да отбележите нещо г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли желаещи за изказване? Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 47
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ на поземлен имот с
идентификатор 04220.43.22, местност „Ачкагач” в землището на с.Бистрица, общ.Дупница по
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кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-60 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделските земи
(ЗОЗЗ) и съпътстващите го нормативни документи, за обособяване на устройствена жилищна
зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като „Жм” по чл. 16,
т. 1 от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ).
2.Разрешава на Спас Георгиев Михайлов, собственик съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на земеделски недвижими имоти № 2, том І, рег. № 195, дело № 1 от
17.01.2007 год. (вписан в Служба по вписванията при ДРС с вх.№ 66 от 17.01.2007 год., Акт
№ 38, том І, дело № 43 / 2007 год., стр. 41391) и Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 33, том ІІ, рег. № 2491, дело № 212 от 09.07.2015 год. (вписан в Служба по
вписванията при ДРС с Вх. рег. № 3261 от 09.07.2015 год., Акт № 112, том 12, дело № 1264),
да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за
застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04220.43.22, местност „Ачкагач” в
землището на с.Бистрица, общ.Дупница по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 3005-60 от 05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
Съгласно чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ) проекта за ПУП-ПЗ да бъде придружен от предварителен
проект за елементите на техническата инфраструктура, с варианти на трасето ú по чл. 126, ал.
6, т. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет - Дупница дава предварително
съгласие за преминаване трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура (ел.
провод и водопровод) през общински полски път - поземлен имот с идентификатор
04220.9.137 по КК на с.Бистрица, общ.Дупница.
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,
“Кабел Сат-Запад” ООД 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:
Четиридесет и пета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Одобряване на Задание и разрешение за изработване на
проект за Общ устройствен план на община (ОУПО) в териториален обхват Община
Дупница. /вх. № 739/23.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги,
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/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Въпрос от изключителна, първостепенна важност, който се представя в момента.
Въпросите, които възникват веднага при мен като общ.съветник. Аз виждам, че това е само
задание което трябва да одобриме. Приемаме, че това което трябва да одобриме като
задание това са основните неща които следва ние да подадеме на проектантите като
численост и т.н. Основните въпроси. Кога очакваме проекта за ОУП да бъде …или да ни
обясните г-н кмете има ли вече осигурено финансиране, чакахме национално финансиране?
Кога горе долу да очакваме проекта да бъде готов? Няколко неща, с които лично съм се
сблъсквал. Използвам случая и гл.архитект е тука. Погром когато приемахме кадастралната
карта много от гражданите не можаха навреме да съобразят това, което се приема и когато
картата влезе в сила в едно 20-30% от случаите тя беше в противоречие с регулационния
план на общината. Нека арх. Петкова да каже дали в случая обратното не е възможно сега с
ОУП да уеднаквиме кадастрална карта с регулационна карта и т.н.. Това е според мен
въпрос, който касае хиляди жители на тази община.
Следващият въпрос. Предвиждат ли се нови …да речем разширяване на
регулационните граници на общината в каква посока и поради какви причини? Ако може
кратко пояснение от арх. Петкова на това нещо. Отново основния въпрос не знам колко от
хората знаят, но промяна на предназначението мисля, че януари месец вече ще бъде
забранена до приемането на ОУП. Това е огромно предизвикателство пред всички
инвеститори, които смятат да инвестират в нашата община.
Благодаря.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само преди да дадем думата на арх. Петкова за конкретика. Коректно поставен
въпрос относно финансиране.Тези които се занимават знаят, че не е никакъв евтин порядък
250-300 000. Вчера последно разговор със зам.министъра на регионалното развитие Нанков.
Въпроса беше точно в тази посока. Имаме ли място за притеснение, отговора е не. Ние
искаме сума 250 дали ще бъде в пълен мащаб осигурена е друг въпрос, но порядъка е около
200. Относно др.въпроси арх. Петкова ако обичате.
АРХ. СЛАВКА ПЕТКОВА – архитект на общината:
Здравейте.
Първо да уточня, че това е ОУП. Той няма как да има за цел да уточнява граници на
имоти. Това е предмет на ПУП, които после след приемането на ОУП се правят на базата на
неговите прогнози и всичко, което е предвидено в него. Другия въпрос е, че досега цялата
община не разполага с ОУП. Има един, който е за града от 73 година. В него са дадени
насоки за следващи 25 години, които вече реално са изтекли. Идеята на ОУП е да даде
насоките за развитие на всички населени места, както да се отделят територии за …с найразлично предназначение след преценка на тяхната собственост първо и второ за това за
какви цели могат да бъдат използвани по-нататък.
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/въпрос от място/
Имаме процедура по възлагане на плана след задание което имаме задължение да
внесем до края на този месец в МРРБ за окончателно одобряване на заданието, тъй като от
там имаме частично финансиране на изработването на заданието плюс участието но
общината. Но тъй като ще бъде проектиране по ЗОП не знам дали бих могла да дам
конкретни прогнози. Тъй като ще влезе забрана за преотреждане на отделни имоти а ще
могат да се преотреждат цели землища след преценка на собствеността, тъй като правенето
на ПУП става със съгласието на заинтересованите лица в зависимост от обхвата ще се
преценят всички видове територии. Говориме за цялата община това предполага и горски
територии, които не подлежат на преотреждане. Те имат специфичен начин на застрояване,
по различни закони се процедира тяхното използване въобще и това в зависимост от
имотите, които ще бъдат обхванати за всяко землище поотделно тъй като обхвата е доста
голям.
Това не е конкретика, това е да се има предвид, че трябва тези територии със
специално предназначение тези, които са в Натура 2000, защото ние имаме такива. Те за
изключително със забранителен режим. Така, че…по повод как хората ще разберат за това
нещо. Процедурата е по ЗУТ и е с обявление в ДВ. Тука са заложени задълженията на
общината за публикуване в местен вестник на интернет страницата и т.н. предполагам, че
общината ще направи достатъчно усилие, за да може това да се коментира, защото е
свързано с предварителни обществени обсъждания преди самото му одобряване и влизане в
сила. Мисля, че не едно а 2 обществени обсъждания има по самата процедура. След това ще
се правят подробни за всяко населено място, за отделните територии, но това вече във
времето…зависи и като финансиране най-вече.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Петкова. Има ли желаещи за други изказвания?
Преминаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1 от Закона
за устройство на територията, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 48
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.1, чл.124б,ал.1, във вр. чл.125 от Закона за устройство
на територията
1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, в
териториален обхват ОБЩИНА ДУПНИЦА, което е неразделна част от настоящото
решение.
2.РАЗРЕШАВА изработването на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, в
териториален обхват ОБЩИНА ДУПНИЦА
3.Проекта за Общ устройствен план следва да отговаря на изискванията на
Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като
при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и
нормативните актове по неговото прилагане.
4.Общият устройствен план да се изготви в
обхвата и при спазване
изискванията на одобреното по т.1 задание за изработване на Общ устройствен план.
5.Проекта за Общ устройствен план на Община Дупница да се съгласува със
заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди
внасянето му за приемане и одобряване.
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6.Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ с обявление, което
се поставя на определените за това местта в сградата на общината, района или
кметството, както и на други подходящи местта в съответната територия - предмет на
плана, и да се побликува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник.
7.Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Общината да извърши
последващите законови действия по възлагане, изготвяне, обявяване и одобряване на
проекта за Общ устройствен план на Община Дупница.
8.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесет и шеста последна точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изпълнение на разпоредбите на чл.34а, ал.5 от
Закона за държавната собственост за обект: “Корекция на река Джерман от км 0+000 до км
11+550 на територията на общините Дупница и Бобошево”, с възложител Министерство на
земеделието и храните в обхвата на поземлени имоти, намиращи се в землищата на с.
Джерман и с. Грамаде в Община Дупница, във връзка с одобреният проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със Заповед № РД-34-347 от 10.11.2015 г. на
Областния управител на област Кюстендил. /вх. № 742/26.11.2015 г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги,
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Минаваме към гласуване.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 34а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за
държавната собственост, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 49
1. Общински съвет Дупница обявява за частна общинска собственост имотите и части
от тях – публична общинска собственост в землището на село Джерман, община Дупница,
област Кюстендил, засегнати от Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за изграждането на обект: „Корекция на река Джерман от км 0+000 до км 11+550 на
територията на общините Бобошево и Дупница”, съгласно приетия и одобрен Регистър на
засегнатите имоти по землища и графични части, одобрен със Заповед № РД-34-347 от
10.11.2015 г. на Областния управител на област Кюстендил / публикувана в бр. 90 от
20.11.2015 год. на Държавен вестник/.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост
на държавата на засегнатите новообразувани общински имоти за изграждането на обект:
„Корекция на река Джерман от км 0+000 до км 11+550 на територията на общините Бобошево
и Дупница”, в обхвата на поземлени имоти, намиращи се в землището на с. Джерман,
Община Дупница, съгласно Регистъра на засегнатите имоти от одобреният Подробен
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устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), който е неразделна част от настоящето
решение.
3. Възлага на Кмета на община Дупница да проведе процедура по безвъзмездно
прехвърляне в полза на държавата на засегнатите имоти и/или части от имоти, описани в
точка 2 от настоящото решение.
4. Настоящото решение е валидно, след влизането в сила на Заповед № РД-34-347 от
10.11.2015 г. на Областния управител на област Кюстендил за одобряването на гореописаният
проект за ПУП-ПП. В случай, че заповедта не влезе в сила, настоящото решение е невалидно.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря на всички за участието в днешното заседание.

Заседанието бе закрито в 13.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:
1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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