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ПРОТОКОЛ
№3
Днес 31.03.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІІІ редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветници.
Отсъстваха Златко Славев, Ивайло Шаламанов и Славчо Павлов.
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 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам ІІІ редовно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 209 / 23.03.2017 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
На средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 – 2020 г. /вх.
№ 172/02.03.2017г./
2. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно Отчет
на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница
за периода м. септември 2016 г. – м. януари 2017 г. /вх. № 181/14.03.2017г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Поемане
на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. /вх. № 184/14.03.2017г./
4. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно Отчет
за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.09.2016 г. до
31.01.2017 г. /вх. № 185/14.03.2017г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2017 – 2018
година /вх. № 191/17.03.2017г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран

поземлен имот /УПИ/ І-237, в квартал 6 по регулационния план на с. Тополница, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 192/17.03.2017г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница
за 2018 година. /вх. № 194/20.03.2017г./
8. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община
Дупница за 2017 г. /вх. № 195/21.03.2017г./
9. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, които се
предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил. /вх.
№ 198/21.03.2017г./
10. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд-Кюстендил, които се
предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Апелативен съд-София. /вх. №
199/21.03.2017г./
11. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Даване на съгласие за продажба на ДМА, собственост на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 200/21.03.2017г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2016г. /вх. № 201/21.03.2017г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1FP002-2.002 “Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци”. /вх. № 202/21.03.2017г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот № 68789.608.353 по кадастралната карта на град
Дупница, ул. “Тютюнева долина” № 4. /вх. № 204/21.03.2017г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 30/22.02.2013 год. на Общински съвет Дупница. /вх. № 205/22.03.2017г./
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Който е съгласен с така предложения дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
На средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 – 2020 г. /вх.
№ 172/02.03.2017г./
2. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно Отчет
на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница
за периода м. септември 2016 г. – м. януари 2017 г. /вх. № 181/14.03.2017г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Поемане
на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит. /вх. № 184/14.03.2017г./
4. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно Отчет
за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 01.09.2016 г. до
31.01.2017 г. /вх. № 185/14.03.2017г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2017 – 2018
година /вх. № 191/17.03.2017г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І-237, в квартал 6 по регулационния план на с. Тополница, Община
Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 192/17.03.2017г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница
за 2018 година. /вх. № 194/20.03.2017г./
8. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Приемане на Общинска програма за закрила на детето на територията на Община
Дупница за 2017 г. /вх. № 195/21.03.2017г./
9. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, които се
предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен съд-Кюстендил. /вх.
№ 198/21.03.2017г./
10. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд-Кюстендил, които се
предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Апелативен съд-София. /вх. №
199/21.03.2017г./
11. Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница, относно
Даване на съгласие за продажба на ДМА, собственост на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 200/21.03.2017г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2016г. /вх. № 201/21.03.2017г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1FP002-2.002 “Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци”. /вх. № 202/21.03.2017г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот № 68789.608.353 по кадастралната карта на град
Дупница, ул. “Тютюнева долина” № 4. /вх. № 204/21.03.2017г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 30/22.02.2013 год. на Общински съвет Дупница. /вх. № 205/22.03.2017г./
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Първа точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане На средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за
периода 2018 – 2020 г. с вх. № 172/02.03.2017г.
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Комисията се събра в пълен състав. Присъстваше и кмета на общината. Разгледахме
средносрочната прогноза, която е вече така да се каже всяка година след приемането на новия
Закон разглеждаме. Ако ми позволите няколко думи. Очевидно е така баланса който
продължава да се запазва, горе-долу се придържаме към това което е било в минали години
респективно и това което предстои. Имаме обаче един въпрос, който ако може да ни обясни
или бюджетара или който прецените. По отношение на разходите които към 2017 год. са в
размер на 11 052 000, а се очаква 2019 да станат 9 875 000. Просто на комисията не стана
особено ясно. Защо смятаме, че има това намаление?
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Дир. дирекция “ФД и УС”:
Уважаеми общински съветници.
Прогнозата е изготвена на база указания дадени от Министерство на финансите и
разходите намаляват в абсолютна стойност по план който ние сме го заложили да се развиват
приходите. За да намаляват разходите, намаляват и приходите. За да се балансира бюджета
трябва да се намалят и разходите. Аз точно не знам за кои приходи. Общите приходи ли става
въпрос или за……………Да уточним първо за какво става въпрос и тогава да говорим.
Да, за това става въпрос. Изпълнението на приходите за балансиране на бюджета
трябва да се намалят и разходите с тази стойност. 2017 год. е най-завишено, но то е по
текущия бюджет направено. Нататък така се разпределят разходите спрямо приходите.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Петров. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмет,
Колеги.
Това става вече процедурно, даже се предвижда септември месец да се приемеме още
веднъж такъв документ. За мен тези документи почти са безполезни, особено като погледнеме
табличката в която приходите се предвиждат. Виждам едно равномерно 7 600, 7 750, 7 800,
7 900, почти никакво движение. Аз не казвам, че тука само от общинското ръководство или от
Кмета и кметската администрация зависят тези неща, но това е една лоша перспектива. Преди
едно, две заседания казах, че ние не можеме постоянно да увеличаваме такси, данъци и т.н.,
но трябва да видиме заедно с тези проекти за икономически паркове и т.н., трябва да се
постараеме да привлечеме предприятия в нашата община. Тогава го приехте малко като на
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майтап, но като гледам в двете програми на двете големи партии се предвиждат. Едните
трансфер на предприятия примерно от София софийска област в градовете, а другото
създаване на нови предприятия. Аз и тогава като говорих не мислех, че с 1 автобус закача
едно предприятие и го докарваме тук, но на нас трябва да ни се помогне по такъв начин. Тука
понеже стана на въпрос за приходи и разходи. Действително средногодишна прогноза на
общината е само в частта за местните приходи и разходи. За приходите да, но защо за
разходите има такава. Защо включваме тези разходи. Примерно приходи 7 000 000, а разходи
11 или 10 или 12. Може би включвате тука и това което идва като целеви субсидии и т.н., но
щом се говори само за приходи местни трябва да е отразено според мен и само разходите
местни. 7 000 000 приходи примерно, 11 разход. Това да ми се обясни, че не го разбрах тука
малко беше по друг въпроса поставен.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пехливански. Г-н Петров.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Дир. дирекция “ФД и УС”:
Точно така. Прав е г-н Пехливански. Прогнозата е в частта за местните приходи и
разходи, но там се включва и изравнителната субсидия и капиталовите разходи които са от
Републиканския бюджет и се използват за местни разходи. Като тези разходи за пореден път
го казвам са планирани за 3 години да са в един и същи размер поет от тази година, без
увеличения. Това изкривява много прогнозата по мои сметки направени с около 2% годишна,
защото горе долу с толкова се увеличават тези субсидии годишно. Така, че такива условия ни
дава да се прави прогнозата, ние не може да избягаме от тези граници и сме длъжни да
включиме тези субсидии общи изравнителни капиталови в този размел в който е към
момента. Естествено, че след 3 години те ще са поне с 500 000 лв. повече, но не ни дава така
да го планираме, а трябва да се съобразим в тия мерки.
/Г-н Пехливански – общ. съветник: В централния бюджет за местни дейности
субсидиите се запазват до 2020 год. без промяна………./
Точно това казах в момента. По Закон сме длъжни да ги запазим в този размер въпреки
че всички знаят че те се променят и то в положителна посока, но не може да избягаме от това
нещо, което даже изкривяваме прогнозата за целия период около 8% на приходите, от там
мърдат и разходите вече.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, първо ще ми позволите да поздравя новоизбраните депутати от нашия град.
След 20 год. гр. Дупница отново има двама депутати. Да им е честито.
/аплодисменти/
Това което казва г-н Пехливански има логика. Точно така е. Имайки предвид, че
стандарта за всяка една година за нас е неизвестен до последно. Имайки предвид, че това
което към момента знае бюджетара на общината върху това работи, върху това прави тази
прогноза. И аз искам да акцентирам върху един момент. Мораториума върху земеделските
земи по чл. 19. Това е едно изключително важно перо за общини от нашия калибър.
Намеренията на всички колеги кметове по общини са едни, да бъде премахнат. Най-вероятно
Сдружението на общините на първото събиране ще го предложи на Министерски съвет. Това
само исках да добавя. Благодаря ви.
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Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Колеги, имате думата. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Исках да се присъединя колко е важно това което каза кмете, защото очевидно е
консервативна средносрочната прогноза, обаче този консерватизъм не е добре за нашата
община, защото ние продължаваме да изплащаме задължения и твърде малко са средствата
които могат да останат за инвестиции. И от тази гледна точка аз се присъединявам към вас и
считам, че първата работа на депутатите в новия парламент е именно мораториума на земите
по чл. 19. Не казвам нашите депутати или еди кои си депутати, казвам депутатите. И второто
което и Пехливански каза и вие, тъй като все още няма правителство ние не може да знаем
дали и каква ще бъде политикана на новото правителство и дали ще се тръгне към
децентрализация, респективно финансовата логика да се промени и финансовата политика. Аз
по-скоро считам, че наистина трябва да се придържаме към тази консервативна рамка, а пък
дай боже ако субсидията държавната се увеличи което съм твърде скептичен да се случи. Дай
боже, но земите по чл. 19 са този резерв, това нещо което ще ни извади и така ще ни даде
възможност да поемем дълбоко въздух. Аз си мисля че смисъла на тази средносрочна
прогноза е да може и общ. съветници и хората в града да разберат, че розови балони няма, че
няма някъде някой който е стиснал един пари и някой друг ще урежда от него това и онова.
Това е с което разполагаме, с което едва едва издържаме разходите, а както очевидно виждате
разходите ще трябва и да се намаляват. Преди нарочно не го казвах, но сега ще го кажа.
Нарочно поставих въпроса за намаляването на разходите за да разберат много звена свързани
с общината, че предстоят оптимизации, да си налегат парцалите, да търсят или да си
увеличават приходите или да си търсят нова работа. Ще го кажа по най-грубия начин, но
крайно време е да го разберат.
Благодаря.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Иска ли друг да се изкаже? Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков

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

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение №
37/2017 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура и чл. 13, ал. 6 от Наредбата
за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 20
1.Общински съвет Дупница приема средносрочната бюджетна прогноза в частта за
местните дейности на Община Дупница за периода 2018 – 2020 година.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка в дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на
ОбС – Дупница, относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията
на Общински съвет Дупница за периода м. септември 2016 г. – м. януари 2017 г. с вх. №
181/14.03.2017 г.
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Арх. Пилев. Положително становище е на ТСУ комисията.
Д-р Кирилов. Положително е здравеопазване.
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Г-жа Инкьова. Положително е и комисията по образование.
Комисията спорт и младежки дейности. Положително е.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за”, моля да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 21
1. Общински съвет-Дупница приема Отчет на Кмета на Община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница, за периода м. септември 2016 г. – м.
януари 2017 г., съгласно Приложение 1.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Поемане на краткосрочен общински дълг – овърдрафт кредит с вх. № 184/14.03.2017г.
Г-н Костадинов ще помоля за становището на икономическа комисия. Положително.
Имате думата колеги. Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Нашата група ще гласува за тази докладна. Единствено ни притеснява дали няма да се
отрази когато дойде момента да гласуваме за заем за болницата за дълга. По този въпрос
какво става. Тази сесия очаквахме да има нещо. Може би ще има извънредна сесия до края на
другия месец. Дали това няма да се отрази за следващия ход.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, става въпрос за овърдрафт който гласувахме миналата година. Месец април е
падежа за приключване. Това е начин на кредитиране. Знаете общината плаща лихва върху
усвоената част от сумата. Към момента сумата е почти пълна като обем, сметката е почти
пълна като обем с тази сума и тогава обосновката беше кратка. Когато възникне
необходимост от финансиране……отварям скоба. Става въпрос за имота така наречената
циркова площадка в ж.к. Идната седмица сряда е сделката. Ангажимента който има община
Дупница към собствениците е някъде около 400 000. Именно това е идеята на подобен
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овърдрафт при такива ситуации да има наличие на ресурс който да може да се работи. А
относно въпроса който отправихте вие, дали не би повлияло, определено не.
Благодаря ви.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Колеги имате думата.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 ал.1 т.9 от Закона
за обществените поръчки и във връзка с чл.5, ал.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за
общинския дълг, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 22
I. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие община Дупница да поеме
краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита до 500 000.00 лева /словом:петстотин хиляди лева/;
2. Валута на кредита- български лева /BGN/;
3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за
общински заем;
4. Цел на кредита: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен
недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит.
6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора
за кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в рамките на
договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с всяка издължена по него
сума.
7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно.
8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от
размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Залогодателя на парични средства
(собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка с IBAN
BG49UNCR70003121757075, BIC UNCRBGSF, открита при “УниКредит Булбанк”АД, с
титуляр община Дупница, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община
Дупница по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата
изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до
окончателното погасяване на дълга;;
9. Годишен лихвен процент: 1 месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 4%
годишно;
10. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния
лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната
стойност на надбавката – 3% годишно.
11. Неустойка при просрочие на лихва - без неустойка при просрочие на лихви.
12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса;
13. Еднократна комисионна за управление на кредита,платима при подписване на
договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 1%.
14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита - без
комисионна.
15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със
собствени средства на общината.
II. Възлага на кмета на Община Дупница да проведе процедура съгласно чл.19 от
Закона за общинския дълг, за избор на финансова институция за предоставяне на кредита при
одобрените от Общинския съвет параметри и сключи договор със спечелилия участник.
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***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на ОбС – Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
01.09.2016 г. до 31.01.2017 г. /вх. № 185/14.03.2017г./
Ще помоля за становищата на комисиите.
Становищата на всички комисии са положително.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
Който е “за”, моля да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал. 6 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 23
1.Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода 01.09.2016 г. до 31.01.2017 г.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Пета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за ползване за
стопанската 2017 – 2018 година /вх. № 191/17.03.2017г./
Г-н Костадинов, становището на икономическа комисия. Положително.
Арх. Пилев. Положително и на ТСУ комисията. Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров

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

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и чл.37и, ал.3 и ал.12,
чл.37о, ал.1 т.1, 37о, ал.1, т.2 и чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи /ЗСПЗЗ/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 24
1. Общински съвет Дупница приема Годишен план за паша на Община
Дупница за стопанската 2017 - 2018 година съгласно Приложение 1, ведно с:
- Списък със размера и местоположението на пасищата, мери и ливади за общо
ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище – Приложение №1.1;
- Списък със размера и местоположението на пасищата, мери и ливади за
индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на
територията на съответното землище – Приложение №1.2;
- Правила за ползването на пасищата, мери и ливади на територията на община
Дупница – Приложение №1.3;
- Списък на регистрираните земеделски производители/животновъди и брой на
притежаваните от тях животни – Приложение №1.4.
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2. Общински съвет Дупница дава съгласие за предоставяне на общински
пасища, мери и ливади за общо ползване на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Дупница.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие свободните, неразпределени пасища, мери
и ливади да се предоставят за индивидуално ползване чрез отдаване под наем с минимален
срок на договорите 5 /пет/ стопански години, с годишен наем 6,00 лв./дка, съгласно чл.29 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
“Размерът на наемната цена за земеделските земи се определя с решение на Общинския съвет,
съгласно Приложение №2 на Наредбата, изменено с Реш.№102/27.06.2014 г. относно “Пасище
- годишен наем 6,00 лв./дка”, само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система
на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, съгласно представените
списъци от кметовете и кметските наместници.
4. Общински съвет Дупница приема “Задължения на общината и на ползвателите за
поддържането на пасища, мери и ливади” /Приложение №2/.
5. Дава съгласие в населените места, в които обезпечеността на животинската
единица е над норматива /100% - во обезпечаване с пасища, мери и ливади /, свободните,
неразпределени пасища, мери и ливади да могат да се ползват от животновъдите и
сдруженията от съответното населено място, както и в землища различни от регистрацията на
животните им.
6.Дава съгласие животновъдите и сдруженията да ползват общинските пасища,
мери и ливади за индивидуално ползване за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на
земеделските производители единствено след представени актуални анкетни карти за
отглежданите от тях пасищни животни.
***

***

***

***

***

***

Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шеста точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно
лице в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-237, в квартал 6 по регулационния план на с.
Тополница, Община Дупница, чрез продажба частта на общината. /вх. № 192/17.03.2017г./
Ще помоля становищата на икономическа и ТСУ комисия. Г-н Костадинов
положително. Арх. Пилев положително.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров

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

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

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

30
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.36, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3, и чл.60 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 25
1. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността с
Община Дупница в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-237 /първи, образуван от имот с
планоснимачен номер двеста тридесет и седем/, квартал 6 /шест/ по регулационния план на
село Тополница, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ на целия имот от 323 кв.м
/триста двадесет и три квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед
№1112/11.10.1991 год., чрез продажба на частта на общината, която е 6/323 ид.части /шест от
триста двадесет и три идеални части/, съгласно Акт за частна общинска собственост
№4655/07.02.2017 год., на Видинка Момчилова Тренчева - собственик на описания
поземлен имот, от които е образуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-237, в квартал 6 по
регулационния план на село Тополница, срещу заплащане на цена, в размер на 48 лв.
/четиридесет и осем лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими
имоти.
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2.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.1
от решението пазарна оценка, в размер на 48 лв. /четиридесет и осем лева
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на
територията на Община Дупница за 2018 година. /вх. № 194/20.03.2017 г./
Ще помоля д-р Кирилов за становище на комисията по здравеопазване.
Положително е становището.
Имате думата колеги.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да вдигне ръката си:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал.1, т. 12 и чл.27, ал.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 19, ал.2 и ал. 3
от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 26
1.Общински съвет – Дупница приема Годишен план за развитие на социалните услуги
на територията на Община Дупница за 2018 година /Приложение/.
2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Община Дупница, да предостави по
електронен път Плана по т. 1 на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция “Социално
подпомагане” – Кюстендил.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка в дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на
ОбС – Дупница, относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето на
територията на Община Дупница за 2017 г. /вх. № 195/21.03.2017 г./
Ще помоля за становище на комисията по здравеопазване и спорт и младежки
дейности.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
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Дами и господа общ.съветници комисията се събра в пълен състав и даде
положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Кирилов.
Г-н Раков.
Положително е становището.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1,
т. 12 и т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 27
1.Общински съвет – Дупница приема Общинска програма за закрила на детето на
територията на Община Дупница за 2017 г. /Приложение/.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка в дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател
на ОбС – Дупница, относно Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен
съд-Дупница, които се предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Окръжен
съд-Кюстендил. /вх. № 198/21.03.2017 г./
Ще помоля за становище арх. Пилев на комисията по ТСУ.
Положително е становището.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 28
1. Общински съвет – Дупница определя следните кандидати за съдебни заседатели за
Районен съд-Дупница, които да бъдат предложени за избиране на Общото събрание на
съдиите на Окръжен съд-Кюстендил:
Стела Станчева Бояджиева
Стела Иванова Каралийска
Невяна Руменова Кацарска
Райка Димитрова Кирилова
Йорданка Николова Йорданова – Милошова
Йорданка Димитрова Галева
Кристина Кирилова Тасева
Диана Валентинова Галева
Димитричка Малинова Равенска
Ваня Кирилова Манавска
Тодор Иванов Георгиев
Йордан Иванов Ортакчийски
Радостина Стоянова Илчева - Георгиева
Диана Тодорова Георгиева
Анета Евтимова Трайкова
Веселка Иванова Иванова
Радка Кирилова Стоева
Живко Крумов Лапачки
Малина Йорданова Георгиева
Радостина Иванова Георгиева
Спаска Димитрова Кишкина
Надка Иванова Христова
Ганка Асенова Чакалова
Венета Рашкова Павлова
Кирил Георгиев Кирилов
Мария Христова Бачкова
Евелина Желева Карабельова
Георги Василев Бедников
Георги Мирчов Матков
Мария Борисова Пехливанска
Райна Илиева Георгиева
Румяна Сотирова Тончева
Наталия Николаевна Полдяева
Тодор Николов Занев
Радостина Атанасова Деянчева
2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Дупница да изпрати списъка
на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение и решението за
откриване на процедурата и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на Окръжен
съд – Кюстендил.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Десета точка в дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на
ОбС – Дупница, относно Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съдКюстендил, които се предлагат за избиране на Общото събрание на съдиите на Апелативен
съд-София. /вх. № 199/21.03.2017 г./
Арх. Пилев.
Положително е становището на комисията по ТСУ.
Имате думата колеги.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 29
1. Общински съвет – Дупница определя следните кандидати за съдебни заседатели за
Окръжен съд-Кюстендил, които да бъдат предложени за избиране на Общото събрание на
съдиите на Апелативен съд-София:
1. Даниела Тодорова Александрова
2. Христина Димитрова Дойчинова
3. Костадин Николов Терзийски
4. Виолина Василева Лазова – Ал Хадж Ахмад
5. Наташа Димитрова Илиева
6. Йордан Владимиров Костадинов
7. Анелия Асенова Сулева
2. Възлага на Председателя на Общински съвет - Дупница да изпрати списъка
на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от настоящото решение и решението за
откриване на процедурата и документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ до председателя на Окръжен
съд – Кюстендил.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета точка в дневния ред е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на ОбС – Дупница, относно Даване на съгласие за продажба на ДМА,
собственост на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 200/21.03.2017 г./
Ще помоля за становище на ИК и здравна комисия.
Г-н Костадинов.
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Положително е становището на ИК.
Д-р Кирилов.
Също е положително.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 18, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за
упражняване правата на собственик от община Дупница върху общинската част от
капитала на търговски дружества, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, както и
чл.11,т.3 от Договора за възлагане на управлението №XII-12/19.12.2016г., ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 30
1.Общински съвет - Дупница дава съгласие за продажба на следните ДМА,
собственост на МБАЛ “Свети Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница:
-Специализиран автомобил УАЗ 3962-01, с рег.№КН 7397 АР
-Специализиран автомобил УАЗ 3962-01, с рег.№КН 7452 АР
-Товарен автомобил “Форд Транзит”, с рег.№КН 1716 АВ
-Лек автомобил “Рено Меган Сценик”, с рег.№КН 3590 АС
-Товарен автомобил “КИА Канивал”, с рег.№КН 0837 ВВ
2. Общински съвет - Дупница възлага на управителя на МБАЛ “Свети Иван
Рилски”ЕООД, гр.Дупница да проведе търг за посочените в т.1 от решението ДМА, по реда и
условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Дванадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница
за 2016г. /вх. № 201/21.03.2017 г./
Ще помоля за становище на комисиите по образование и спорт и младежки
дейности.
Г-жо Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
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Нашата комисия с присъстващи четири от пет членове се събра и обсъди подробно
тази докладна.
Направи ни впечатление, че отчета е изготвен много детайлно и това, че на доста от
местата има неприложимо или няма говори само по себе си, че комисията работи и се залага
повече на превантивната дейност, което е положително. Обърнахме внимание на работата
на обществените възпитатели, като имаме изискване по възможност да са хора, които биха
били свободни да могат да се отзовават когато се налага повикване в училищата конкретно.
Защото една част от този отчет е изготвен на база подадените от училищата данни.
Считаме, че отчета е изготвен обстойно и го приемаме.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Г-н Раков.
Г-Н ИВАН РАКОВ - общ.съветник:
Положително е становището.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Колеги, имате думата.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Действително отчета е детайлен и подробен. Надявам се всичко да е точно.
Доверяваме се на тези, които са работили и тези, които са го изготвили.
В тази връзка аз си спомням едно предложение за изменение в Наредбата местната
на г- Костадинов. Тогава малко на нож го приехме…имахме извести основания, но имаше и
много рационални предложения. След това се забрави това нещо. Може би е хубаво да се
отсеят тези негови предложения ако още държи на тях…ако не други да ги вкарат, но там
имаше неща, които контролират младите хора донякъде и ще е от полза на тази комисия.
Така, че може да помислиме да се върнеме към тези предложения за в бъдеще.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Благодаря на г-н Пехливански.
Това, което той не каза ще кажа аз гласно.
Аз също имам положително становище за дейността на комисията и считам, че
хората които работят там са добри специалисти.
Айде обаче отново да погледнеме извън кръгозора на съществуващото положение,
над статуквото. Добре, много добре работи тази комисия. Обаче айде колегите да излеземе
12 часа през нощта днес е петък пред дискотеките. Да видите 13-14 год.деца пушещи, да
видите как всеко второ момче носи нож в джоба си. Не казвам, че комисията е отговорна
това нещо да не се случва, но какво пречи комисията с местното звено и с полицаи каквито
проверки се правят, но не са достатъчно ефективни. Тогава да се види, че реално има такава
комисия, макар че нейната дейност е малко по-странична. Тя се бори с кражбите и
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престъпленията извършвани от малолетни и непълнолетни, но нима това е малък проблем.
Това искаше да каже г-н Пехливански и аз съм напълно съгласен. Считам, че е крайно време
малко да надскочим статуквото и голите отчети и кампанията “Засади дърво”.
Кампанията “Засади дърво” е о,кей ама кампанията “Спри да пушиш” е още по-добра
или “Спри да ходиш на дискотека” когато нямаш 18 години.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 2от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 31
1.Общински съвет Дупница приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница
за 2016 г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1FP002-2.002
“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”. /вх. № 202/21.03.2017 г./
Ще помоля за становищата на ИК и ТСУ комисии г-н Костадинов и арх. Пилев.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Положително становище, като се въздържа председателя на БСП г-н Павлов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмете,
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Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общ.съветници.
Това е една от точките от дневния ред по която комисията не можа да вземе
окончателно становище и реши да изрази мнението си в залата.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми колеги.
Вие всички знаете нашата позиция относно терена определен за депо. Ние като цяло
не сме против изграждането на компостираща и сепарираща инсталация, но имаме
съображения относно терена, който на предишно заседание мнозинството от ОбС гласува.
Така, че ще поддържаме това наше мнение от предишната сесия и ще гласуваме с
“въздържали се”.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Колеги.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Извинявам се само г-н кмете ще има ли съфинансиране от страна на общината и в
какъв размер ще бъде това съфинансиране? Записано е , че ще се търсят мостови средства от
различни възможности, но аз искам да попитам, за да държиме под око финансовата рамка,
ще има ли съфинансиране?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
На първа страница в обосновката ясно е записано директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Община Дупница е една от малкото поканени за
кандидатстване с проект за изграждане на компостираща и сепарираща инсталация. Срока
за входиране е 21 април. Въпросната докладна е именно в тази посока кандидатстване с
проектно предложение. Подчертавам безвъзмездно.
Г-н Георгиев ако позволите ще добави информация.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – Зам.кмет:
Г-н Костадинов, въпроса ви е абсолютно уместен. Лично аз предполагам и се
надявам да има съфинансиране и ще обясня защо е хубаво да има съфинансиране.
Наличието на съфинансиране означава, че ние ще разработиме един печеливш проект от
който ще може да се печели. Абсолютно условие на програмата е бихме могли да минеме
само 100 % безвъзмездна помощ, 100% финансиране кмета ясно каза, че помощта е
безвъзмездна. Това наистина е така. Само ако разработиме един губещ проект. Ние се
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надяваме тоя проект да печели в бъдеще и то да печели немалко, вероятно анализ за разход
и ползи, който се изготвя в момента ще покаже, че е необходимо някакво съфинансиране.
Мога да ви уверя, че това съфинансиране ще бъде предвидено, така че напълно да се
връща от печалбата която ще реализира бъдещата система. Нека да не се подвеждат
общ.съветници във всички други случаи, когато кандидатстваме с някакъв тип проект е
добре 100 % да имаме финансиране от държавата, но в конкретната ситуация е добре да има
малък% на съфинансиране, който да ни осигури възможността след това да калкулираме
сериозни печалби от проекта.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Колеги.
Няма желаещи. Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
няма
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 2 „Отпадъци”, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци“, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 32
1. Дава съгласие община Дупница да
кандидатства с едно общо проектно
предложение с община Бобов дол и община Сапарева баня по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос „Отпадъци“ по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
2. Дава съгласие община Дупница да е водеща община, а общините Бобов дол и
Сапарева баня да са общини партньори във връзка с подготовката на проектно предложение и
последващото изпълнение на проекта за изграждане на инсталация за предварително
третиране на смесено събраните битови отпадъци и на инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общо ползване от трите общини
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP0022.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос „Отпадъци“
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
3. Възлага на кмета на община Дупница да предприеме необходимите действия за
подготовката и реализацията на проектното предложение по т. 1 в съответствие с
изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в т.ч. да подготви и
подпише всички изисквани документи, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.
4. Дава съгласие средствата, необходими за участието на община Дупница за:
- покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата по
проекта да бъдат възстановени от ОПОС;
- покриване на допустимите разходи по
финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос;

проекта,

които

няма

да

бъдат

- покриване на недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на
проекта, да бъдат осигурени от един или от повече източници на финансиране, както следва:
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- общинския бюджет за съответната календарна година за времето на изпълнение на
проекта;
- такса битови отпадъци за съответната календарна година за времето на изпълнението
на проекта;
- отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на
отпадъци (обн. ДВ. бр.111 от 27 декември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 януари 2017 г.);
- ползване на кредит от ФЛАГ и/или заем от банка;
- заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС).
За конкретния начин на финансиране ще бъде взето последващо решение на ОбС
Дупница.
5. Община Дупница да не се присъединява към друго регионално сдружение за
управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 (пет)
години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.
6. Изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо
имущество, ще бъде общинска собственост, като собствеността на изградените инсталации за
компостиране и за предварително третиране ще е съсобственост на община Дупница, община
Бобов дол и община Сапарева баня. Дяловете на съсобственост на всяка една от трите общини
в изградените по проекта инсталация за предварително третиране и инсталация за
компостиране ще се определят пропорционално на броя на населението на съответната
община през 2015 г. по официалните данни на Националния статистически институт.
7. Собствеността на изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и
инсталация за предварително третиране) преди въвеждането й в експлоатация ще бъде
прехвърлена от община Дупница - собственик на терена, съответно носител на вещното право
на строеж, на община Бобов дол и община Сапарева баня, съгласно посочените дялове на
съсобственост в предходната т.6.
8. Съпътстващата инфраструктура към инсталациите за компостиране и за
предварително третиране ще е собственост на община Дупница, в чиито административни
граници се намира същата.
9. Собствеността на инфраструктурата, изградена със средства по Комбинираната
процедура по ОПОС, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и на съпътстващата
инфраструктура няма да бъде прехвърляна на трети лица най-малко в продължение на 5 (пет)
години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
процедура BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот №
68789.608.353 по кадастралната карта на град Дупница, ул. “Тютюнева долина” № 4. /вх. №
204/21.03.2017 г./
Ще помоля за становището на ИК.
Положително е.
Имате думата колеги.
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Няма желаещи. Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона
за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 33
1.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор
№68789.608.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени
със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-2420 в кв.123 по плана на гр.Дупница, с
нов идентификатор №68789.608.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Дупница, с площ по кадастрална карта 309 кв.м – частна общинска собственост по Акт за
общинска собственост №160/15.05.1998 год., с пазарна оценка, в размер на 22 342 лв.
/двадесет и две хиляди триста четиридесет и два лева/ без ДДС, изготвена от оценител на
недвижими имоти.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението, в размер на 22
342 лв. /двадесет и две хиляди триста четиридесет и два лева/ , върху която се дължи 20%
ДДС.
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 2 234,20 лв., представляващи 10% от
началната цена по т.2.1. от решението.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка за наддаване - 10% от началната цена.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последна петнадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев
– Кмет на Община Дупница, относно Изменение на Решение № 30/22.02.2013 год. на
Общински съвет Дупница. /вх. № 205/22.03.2017 г./
Ще помоля за становището на ИК.
Положително е.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и 41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 34
Общински съвет Дупница изменя т.2.2., изречение второ на Решение №30/22.02.2013
год. на Общински съвет Дупница, както следва:
Пазарната оценка на обекта е 85 140 лв. /осемдесет и пет хиляди сто и четиридесет
лева/, съгласно експертна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти”.

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Благодаря ви колеги. За мен беше удоволствие да работя с вас.
Това беше последната ми сесия в рамките на този мандат.

Заседанието бе закрито в 10.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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