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

......

ПРОТОКОЛ
№4
Днес 18.12.2015 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІV-то редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветници.
Отсъства Николай Табаков.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.09
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.09, откривам ІV-то редовно заседание за 2015 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с Изх. № 794 / 10.12.2015 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Процедура
за приемане отчета на Община Дупница за 2014 г.. /вх. № 749/02.12.2015г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.107.12 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Караболюка” с площ 685 кв. м. /вх. № 755/07.12.2015г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80491.76.80 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност “Циганка” с площ 351 кв.м. /вх. № 756/07.12.2015г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.6 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 3 904 кв. м. /вх. № 757/07.12.2015г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в село Крайници. /вх. № 758/07.12.2015г./
6. 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
87727.20.28, местност “Полето” по кадастралната карта (КК) на с. Яхиново, община
Дупница. /вх. № 763/07.12.2015г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2016 г.
/вх. № 764/08.12.2015г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Удължаване срока за погасяване на общински дълг-кредит от “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, поет за изпълнението на проект “Реки без
граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по Договор № РД02-29-445/18.12.2013 г.,
финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ България – Бивша
Югославска Република Македония на Програма за трансгранично сътрудничество. /вх. №
767/08.12.2015г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на община Търговище Република Сърбия по Първа Покана за набиране на
проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020
год.” /вх. № 769/09.12.2015г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на община Крива паланка, Бивша Югославска Република Македония по
Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС
България-Македония 2014-2020 год.” /вх. № 770/09.12.2015г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като водещ кандидат, в партньорство с Община Крива паланка, Бивша Югославска
Република Македония по Първа Покана за набиране на проектни предложения по
Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Македония 2014-2020 год.”
/вх. №
771/09.12.2015г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като водещ кандидат, в партньорство с Община Гаджин хан, Република Сърбия по Първа
Покана за набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС
България-Сърбия 2014-2020 год.” /вх. № 772/09.12.2015г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на Община Гаджин хан, Република Сърбия по Първа Покана за набиране на
проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020
год.” /вх. № 773/09.12.2015г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.186 по кадастралната
карта на село Самораново, местност “Карачовица”, 1 085 кв. м. /вх. № 774/09.12.2015г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 56349.6.30, по кадастралната
карта на село Пиперево, местност “Тополите” с площ 734 кв. м. /вх. № 775/09.12.2015г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 04220.9.106 по кадастралната
карта на село Бистрица, местност “Над селото”, с площ 815 кв. м. /вх. № 776/09.12.2015г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.115.1 по кадастралната
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карта на село Яхиново, местност “Дивите круши” с площ 4 588 кв. м. /вх. №
777/09.12.2015г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.28.17 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 950 квадратни метра. /вх. №
778/09.12.2015г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.115.54 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Дивите круши” с площ 2 100 кв.м. /вх. №
779/09.12.2015г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.26.45 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 628 кв. м. /вх. № 780/09.12.2015г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.28.7 по кадастралната карта
на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 800 кв. м. /вх. № 781/09.12.2015г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.26.26 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 2 012 кв. м. /вх. № 782/09.12.2015г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.115.64 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Дивите круши” с площ 3 468 кв. м. /вх. №
783/09.12.2015г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.26.35 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 2 261 кв. м. /вх. № 784/09.12.2015г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.28.19 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 3 934 кв. м. /вх. № 785/09.12.2015г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.115.80 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Дивите круши” с площ 770 кв. м. /вх. №
786/09.12.2015г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.115.81 по кадастралната
карта на село Яхиново, местност “Дивите круши” с площ 1 982 кв. м. /вх. №
787/09.12.2015г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 87727.24.5 по кадастралната карта
на село Яхиново, местност “Иловиците” с площ 9 970 кв. м. /вх. № 788/09.12.2015г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 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
04220.18.32, местност “Фандаклъка” по кадастралната карта на с. Бистрица, одобрена със
Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. № 789/10.12.2015г./
30. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. №
791/10.12.2015г./

3

31. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства, собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница и
МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 792/10.12.2015г./
32. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Приемане на Бизнес план за развитието на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД
гр.Дупница
за
удължения
регулаторен
период
до
31.12.2016г.
/вх.№793/10.12.2015г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В началото ще обявя, че с вх. № 828/18.12.2015 г. групата общ. съветници на ГЕРБ са
декларирали за свой Председател на групата, г-н Йордан Йорданов.
В ОбС са постъпили заявления с вх. № 753, 752 и 751 съответно от г-н Ивайло
Шаламанов, г-н Спас Андреев и д-р Лорета Николова, които се позовават на чл. 32, ал. 1 от
Правилника, във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Дупница, такъв чл. 31, ал. 4 позован във връзка с първия не съществува в
приетия Правилник обаче. С тези заявления те заявяват желанието си да бъдат освободени от
задълженията им на членове съответно на ПК по спорт, туризъм, младежки дейности,
международни отношения и връзки с НПО, г-н Спас Андреев иска да бъде освободен като
член на ПК по образование и култура, а д-р Лорета Николова да бъде освободена от
задълженията си на член на ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и
финанси.
ЗМСМА чл. 48, ал. 1 изречение 2 гласи: “Всеки общински съветник е член на поне
една ПК”, и това е влязло в сила на 1 януари 2014 год. В съответствие с този член на Закона и
приетия Правилник на предното заседание, аз не мога да уважа Вашите заявления за
освобождаване от комисии, защото влизаме в колизия със Закона, а Ваше право е да участвате
или не в тези комисии.
Преди да гласуваме дневния ред още едно заявление е постъпило от инж. Чимев с
което оттегля докладни с входящ номер в ОбС № 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788 и 800. Това заявление ще промени дневния ред. То не подлежи на гласуване,
като съответно ще бъдат извадени от дневния ред въпросните докладни.
В съответствие с Правилника на ОбС са постъпили и две предложения за допълнение
на дневният ред. Първото е от г-н Чимев, който предлага в дневния ред като извънредни
докладни на постъпят докладна записка с вх. № 806, като втора извънредна докладна да бъде
разгледана докладна записка с вх. № 814, трета извънредна точка докладна записка с вх. №
815, докладна записка с вх. № 817/15.12.2015 г. като четвърта извънредна точка, докладна
записка с вх. № 820/17.12.2015 г. като пета и докладна записка с вх. № 821/17.12.2015 г. като
шеста допълнителна точка в дневният ред. И още едно предложение от мое име. Като
допълнителна точка да бъде разгледано възнаграждението на Председателя, т.е. моето на ОбС
Дупница № 825/17.12.2015 г.
Който е “за” така предложения дневен ред да бъде допълнен с извънредните докладни,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
3

4

Дневният ред ще бъде допълнен с тези извънредни докладни.
Сега гласуваме дневния ред, който с промените ще се състои от 27 точки в които са
включени и извънредните.
Който е “за” дневният ред да бъде приет, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
1

ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Процедура за приемане отчета на Община Дупница за 2014 г.. /вх. № 749/02.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.107.12 по
кадастралната карта на град Дупница, местност “Караболюка” с площ 685 кв. м. /вх. №
755/07.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80491.76.80 по кадастралната
карта на село Червен брег, местност “Циганка” с площ 351 кв.м. /вх. № 756/07.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.6 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 3 904 кв. м. /вх. № 757/07.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в село Крайници. /вх. № 758/07.12.2015г./
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
87727.20.28, местност “Полето” по кадастралната карта (КК) на с. Яхиново, община
Дупница. /вх. № 763/07.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дупница за 2016 г.
/вх. № 764/08.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Удължаване срока за погасяване на общински дълг-кредит от “Фонд за органите на
местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, поет за изпълнението на проект
“Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по Договор № РД02-29-445/18.12.2013
г., финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ България – Бивша
Югославска Република Македония на Програма за трансгранично сътрудничество. /вх.
№ 767/08.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на община Търговище Република Сърбия по Първа Покана за набиране на
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020
год.” /вх. № 769/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на община Крива паланка, Бивша Югославска Република Македония по
Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС
България-Македония 2014-2020 год.” /вх. № 770/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като водещ кандидат, в партньорство с Община Крива паланка, Бивша Югославска
Република Македония по Първа Покана за набиране на проектни предложения по
Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Македония 2014-2020 год.”
/вх. №
771/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като водещ кандидат, в партньорство с Община Гаджин хан, Република Сърбия по
Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС
България-Сърбия 2014-2020 год.” /вх. № 772/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като партньор на Община Гаджин хан, Република Сърбия по Първа Покана за набиране
на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 20142020 год.” /вх. № 773/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 65245.7.186 по
кадастралната карта на село Самораново, местност “Карачовица”, 1 085 кв. м. /вх. №
774/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 56349.6.30, по
кадастралната карта на село Пиперево, местност “Тополите” с площ 734 кв. м. /вх. №
775/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 04220.9.106 по кадастралната
карта на село Бистрица, местност “Над селото”, с площ 815 кв. м.
/вх. №
776/09.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПЗ) по чл. 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 04220.18.32, местност “Фандаклъка” по кадастралната карта на с.
Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. №
789/10.12.2015г./
Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Избор на одитор – дипломиран експерт счетоводител на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. №
791/10.12.2015г./
Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Вземане на решение за избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни
средства, собственост на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница
и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 792/10.12.2015г./
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Приемане на Бизнес план за развитието на “Водоснабдяване и канализация – Дупница”
ЕООД
гр.Дупница
за
удължения
регулаторен
период
до
31.12.2016г.
/вх.№793/10.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПЗ) по чл. 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 04220.2.21, м. “Под селото” по кадастралната карта на с.
Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. №
806/12.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
находящ се на партерен етаж в административната сграда на Община Дупница и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 814/15.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за кандидатстване с проект на община Дупница по процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно
детско развитие” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;
Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”;
Инвестиционен приоритет № 3: “Повишаване на достъпа до услуги, които са на
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги
от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИП3: “Намаляване броя на децата и младежите,
настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността”.
/вх. № 815/15.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Дупница/приета с Решение №30/28.02.2008 г. на
Общински съвет-Дупница с посл. изм. и доп./. /вх. № 817/15.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне на безвъзмездно право на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ върху общински недвижем имот – частна
общинска собственост, с площ 15.95 кв.м, представляващ обособено помещение от
третия етаж в четириетажна масивна административна сграда, находяща се в гр.
Дупница, ул. “Св. Ив. Рилски” № 20. /вх. № 820/17.12.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на ОбДТ “Невена
Коканова” за целите на проект по Първа Покана за набиране на проектни предложения
по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
/вх. №
821/17.12.2015г./
Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на ОбС-Дупница, относно
Определяне
на
възнаграждението
на
Председателя
на
ОбС
Дупница.
/вх.№825/17.12.2015г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Постъпи заявление от г-н Павлов, Председател на групата на БСП за Декларация.
Имате думата г-н Павлов.
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Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги общински съветници.
Ще използвам процедурното време за декларация, за да концентрирам Вашето
внимание и вниманието на гражданите които ни гледат към един проблем който фигурира в
нашата община от края на миналата учебна година, а именно става въпрос за вечерната
гимназия. В края на миналата седмица получих официално тревожно писмо постъпило в
общинска администрация, адресирано както до мен така и до председателите на останалите
политически групи в ОбС, така че всички политически групи знаят за какво става въпрос.
След като проведохме заседание с нашата група съветници решихме да поставим въпроса на
днешната сесия. Положението наистина е тревожно и има опасност вечерната гимназия
която работи от дълги години в нашата община и в нея се обучават хора които са изпаднали
по една или друга причина от обучението, да минат на частно обучение. Би трябвало според
нас, ние като ОбС да направим необходимото и да заявим, че не бива да допуснем
затварянето на това учебно заведение и да оставим една възможност за нашите съграждани,
а и не само наши съграждани се обучават във вечерната гимназия, да продължат средното
си образование.
Благодаря Ви за вниманието.
Надявам си всички да се ангажираме с този проблем.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Давам думата на г-н Чимев, който я поиска във връзка с въпросното обръщение.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви г-н Павлов.
Уважаеми колеги.
Темата вечерна гимназия наистина стои на дневен ред. Онзи ден имахме среща с
директора, но тя е продиктувана от проблем реално обучаеми, а не реално записани.
Разликата между бройката ученици, защото все пак са ученици, които посещават и тези
които фигурират по списък е огромна. Проблемите които възникват са в резултат на
установено несъответствие от Регионалния инспекторат. Не еднократно. Това което
директорката ме уведоми, са проведени разговори там до колкото знаете има трима
преподаватели, ако не знаете да знаете, трима преподаватели на трудови договори. Та
въпросните записани обучаеми са обикаляни дом по дом да бъдат намерени, защото в
крайна сметка парите които получава вечерната гимназия е делегиран, делегиран бюджет,
делегирана дейност на база на брой ученици. Т.е. тук проблема не е в нашето желание. Аз
съм го заявил още преди няколко месеца, защото проблема не е от скоро. Проблема е хората
които са записани за обучение да посещават учебни заведения и реално да ги има. Иначе от
констативните протоколи от тези проверки нещата са адски притеснителни. И в една такава
ситуация когато имаме констатирани нееднократни нарушения се прави предписания които
ние искаме или не искаме трябва да спазваме. Т.е. същността на проблема не е желанието
ни да я има. Аз заявявам категорично от тази трибуна, че искам да я има. Въпроса е дали
може да я има, дали има даденост да я има. Казвам го за Ваша информация, за да знаете.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Заповядайте г-н Костадинов.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви.
Понеже няма друг начин като процедура. Ние също получихме това писмо и също
разговаряхме с директорката на Гимназията по простата причина, че писмото не е
подписано и не знаем кой е човека който го е подал. Тъй като не можахме да установим кой
е човека, за това разговаряхме…… Същото ни обясни и на нас директорката и аз ще
използвам случая просто като процедура да помоля ако е възможно г-н Председател, нека
образователната комисия да направи едно свое заседание, защото ако наистина се стигне до
затваряне и чувайки страната, гледната точка на директорката и Регионалния инспекторат,
нека чуем и образователната комисия да чуе и обратната страна на учителите които са
подали този сигнал.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Аз мисля, че е разумно предложението да се направи едно
извънредно заседание на образователната комисия на която да се покани и целия колектив
на въпросната вечерна гимназия, където да се изясни казуса като в цялост така, че да можем
и ние да получим някаква насока за евентуално въздействие.
Д-р Соколов по същата тема искаше обръщение.
Добре.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Здравейте колеги.
Повод да се извиня. Не можах по обективни причини да присъствам на
икономическа комисия и във връзка с това г-н Чимев, първото нещо което искам да кажа
към Вас. Току що гласувахме дневния ред на сесията. Според мен дневния ред на онова
което взехме като решение да обсъдим….. изказвам субективно мнение разбира се, не
отговаря на дневния ред на обществото. На икономическа комисия колегите са взели
решение да дадат отсрочка 3 месеца за общинската болница, но преди да коментирам това
нещо в рамките на тия минути които позволяват Правилника, искам да кажа какво ми прави
впечатление, че втора поредна сесия…… Аз съм Ви дал дума, че преди Вашата група това
което Вие предложите, аз ще Ви подкрепям, но ми прави следното нещо впечатление. Втора
поредна сесия предлагаме продажба на имоти. Аз твърдя, пак казвам субективно мнение, че
това пред Коледа не е крещящо. Има други неща които са по-крещящи и това е общинската
болница според мен на първо време. Не мога да цитирам имената на колеги които дойдоха
при мен и разговаряха. Тука искам веднага да кажа. Нито д-р Бонев, не съм разговарял днес
с тях, нито д-р Кирилов не ги виждам в ролята в която вчера прочетох в един регионален
вестник. Напротив заслужава уважение онова което те заявиха онзи ден на председателски
съвет когато се бяхме събрали при уважаемия председател. Не утре, вчера трябваше да
разговаряме по тези въпроси, казано като метафора. И тъй като аз съм мога да кажа доста
врял и кипял ще задам един въпрос от микрофона да стигне до колектива на общинската
болница. Преди много години имах честа да предложа, за което нося и отговорността си, да
предложа д-р Таушански за директор на болницата, от което не се гордея. Аз знам тогава
неговия професионален и финансов статус. Задавам към……. В това число и към тебе
Матей като колега, ние се познаваме. Какъв днеска е той? И професионалния и другия
статус. И редно ли е човек който очевадно 10 години тегли болницата надолу да му даваме
нова отсрочка 3 месеца. Да не стане така уважаеми колеги и граждани и тези които
служители работят в общината, защото се обърнах и видях, да не стане така по темата по
която говориме за вечерната гимназия след няколко дни да се говори, ако все още този ОбС
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има мандат или следващия който ще избере гражданството на Дупница. Ще отворя една
скоба, ще ни избере гражданството на Дупница.
Имам още един въпрос към Вас г-н кмете и с това приключвам. Темата за зимното
почистване според мен е много сериозна. Разбрах, че общината има договор. Мен ме
интересува като гражданин дали миналогодишната фирма която почиства и таз годишната
една и съща? И след като получа отговор от Вас ще си запазя правото да изкажа мнение.
И още действително в едно изречение последен въпрос. През изминалата седмица до
мен достигна информацията, че не е подновен договора на юрисконсулта на Община
Дупница. Уважаеми съграждани, града ни става все по-малък. Един или друг човек
получава през годините различна възможност за изява. Иван Бучов не съм му адвокат, не
съм се срещал с него, криво бях разбран на една от сесиите когато казвах, че е чекано и не
знам какво, не от него а от хората които са били около него, но Иван Бучов е бил
Председател на ОбС и според мен най-малко в публичното пространство трябва да е ясно.
Извинявайте г-н кмете, Иван Бучов е извършил нещо нередно? Защото все пак той е
представлявал институция сериозна като йерархия в нашия град. И ако е било така не е
изпълнил партийна или лична повеля или обратното Иван Бучов просто е некомпетентен
юрист. Но аз вътре в себе си се чувствам неловко, защото аз знам кой го е предложил на
времето за Председател на ОбС. И мога да Ви кажа уважаеми колеги, тези които са били
тука мисля, че само д-р Попниколов, ако не се лъжа и Георги Пехливански от тоя ОбС, той
се справяше перфектно като такъв. Той се справи в един труден момент, не видях и Лорета
мисля, че и тя беше. Той се справи Матей в един момент в който града трябваше да избере
на къде да тръгне и той пое своята отговорност.
Това ми беше приказката г-н…….
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Соколов.
Съгласно Правилника в началото преди разглеждане на точките в дневния ред
политическите групи имат право на обръщения и декларации. Питанията се поставят в 3
дневен срок преди провеждането на сесията в деловодството на ОбС така, че да могат да
бъдат обслужени и съответно отговорено по съответния начин. Ако г-н Чимев, има нещо да
каже в конкретния случай ще му дам думата, ако не ще Ви отговори на следващата сесия.
Въпроса е такъв, че все пак сме длъжни и Правилника да го спазваме понякога.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз нямам нищо против, ако ми позволите мога да отговоря.
Фирмата по снегопочистване е различна от миналогодишната. Г-н Бучов не му е
подновен договора не като Председател на ОбС, а като директор дирекция “Правно
нормативно информационно обслужване”.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
В ОбС е постъпило питане на 15.12.2015 г. от г-н Георги Пехливански. Имате думата
г-н Пехливански да поставите питането ако искате от микрофона, ако не аз ще го изчета, а
след което ще получите и отговора в писмен вид или ще Ви отговори г-н Чимев.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
За да пестиме време на мен ми е достатъчно писмения отговор така, че няма сега да
поставям въпроса.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пехливански.
Заповядайте.
Вчера е постъпило още едно питане което е извън срока. Едва тази сутрин г-н Чимев
беше уведомен за него. Ще си получите писмен отговор д-р Николова.
Пристъпваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от г-н Чимев,
относно Процедура за приемане отчета на Община Дупница за 2014 г.. /вх. №
749/02.12.2015г./
Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, чета проект за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник.
Благодаря Ви.
Икономическата комисия разгледа основно отчета и единодушно даде положително
становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Пилев за становището на ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Дами и господа общински съветници.
Нашата комисия също разгледа отчета за 2014 г. С 4 гласа “за” и 1 “въздържал са”
комисията приема отчета и предлага да бъде гласуван.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви арх. Пилев.
Ще помоля и д-р Кирилов за становището на комисията по здравеопазване.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Дами и господа, здравната комисия прие отчета единодушно, няма забележки и
предлагаме да се внесе.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Кирилов. Г-н Павлов за становището на комисията по спорт и
младежки дейности.
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Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Дами и господа.
Нашата комисия също разгледа отчета, няма забележки и нашето становище е също
положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Павлов.
Г-жа Инкьова ще помоля за становището на комисията по образование и култура.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Дами и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура разгледа отчета който беше предложен.
Присъстваха 3-ма членове от 5. Г-жа Диканска даде своето становище по телефона, тъй като
беше заета, г-н Спас Андреев не присъства и не се обади за становище. Имахме някои
въпроси на които бе от говорено от г-н Петров на когото благодаря и приемаме отчета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жа Инкьова.
Имате думата колеги за изказвания.
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Ние тъй като не участваме в заседанията на комисиите на базата на нашите заявления
които смятам, че са основателни и са в духа на приетия от нас Правилник, който не ни
задължава, а е използван изразът “може да участват” и поради тази причина сме написали
нашето искане да не участваме в тези комисии поради развили се събития в предходни сесии,
да не занимавам в момента ОбС с това.
Разгледахме така предложеният отчет за бюджет и искам да задам въпроси по
отношение на отчета в т. 2.2. - Неданъчни приходи и приходи от такси, по отношение за такса
битови отпадъци. При план за приход и план сметка за разход в размел на 2 031 000 лв.
събраните приходи са в 1 067 000 лв., а това което е дадено в отчета са изразходвани 1 764 836
лв. Бих искала ако няма готовност в момента г-н кмета да отговори ще го направим в писмен
вид, тъй като има разминаване в приходите и в това което сме изразходвали за предходната
година по така предадения ни отчет, да имаме план за приходите и план сметка за разходите
за да можем да съпоставим къде всъщност от къде идва тази разлика. Пак казвам ако нямате
тази готовност да ми отговорите сега, може би не защото план сметката за прихода и разхода
е нещо твърде подробно и ще трябва най-вероятно да направим едно писмено искане за това.
От групата на “Народен съюз” искам да попитам дали в тази сума, а най-вероятно да са
парите които са за сметопочистване, за сметосъбиране, за сметоизвозване и за зимното
почистване. Бих искала да попитам включени ли са в тези разходи които е направила
общината в упоменатата от мен сума отчисления за РИОСВ-Перник? Ако да, колко са тези
отчисления които са направени и ако не защо не? Защото имаме основания да зададем този
въпрос тъй като нашата информация е, че години наред такива отчисления не се правят, а те
се трупат. Може би Председателя на икономическата комисия седящ до мен би могъл и той да
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ми каже, ако са разглеждали подробно отчета колко са вече задълженията ни към РИОСВПерник?
Втората тема която касае отпадъците. Какво прави общината по отношение, тъй като
тази тема въпроса който ще задам е актуален тъй като предстои да се случи. Изготвяне на
нова методика която би определила едно по-справедливо събиране на таксата смет, която ние
в момента знаем, че се събира почти не като такса, а като данък, защото се начислява на база
на данъчната оценка. А по този начин начисляването на такса смет на данъчна оценка, всички
ние знаем в тази зала, че най-потърпевши и страдащи са представителите на бизнеса в община
Дупница, защото те през всичките тези години назад и сега поемат най-голямото задължение
да плащат за отпадъци, така наречената такса смет при положение, че те не генерират
количествата за които те трябва да изплатят съответните суми, които са в някои моменти
непосилни и нямат никакво отношение към това какъв боклук и каква смет сътворява
съответния бизнесмен или бизнеса на даден бизнесмен. Въпроса ми ще продължи в посока
прави ли нещо общината в тази насока да се изготви нова методика по която да има едно
справедливо разпределение при събирането на такса смет, т.е. този който произвежда смет и
боклуци той да плаща, а не пак повтарям бизнеса да бъде натоварен да плаща една голяма
част от сумите които се събират в общината. Позволих си да задам този въпрос защото
крайният срок е 2017 г., той беше отложен до тогава. Предстои ни само 1 година. Това е една
изключително сложна тема за решение. Дали общината работи в тази посока и има ли такава
възможност да ни предостави такава методика.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Николова.
Процедура от д-р Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Аз искам да се обърна към колегите от групата на “Народен съюз”. Виждате, че
Вашето неучастие в комисиите утежнява работата на ОбС. Всички тези въпроси бяха
обсъдени в икономическа комисия и в комисиите, другите комисии, поне в тази която аз
присъствам. И Ви моля участвайте в комисиите, защото дефакто това сега ще загубим много
време във въпроси които бяха уточнени с цялото ръководство на общината, с финансиста, със
зам. кметовете и т.н. Аз разбирам работата в ОбС така, че да може наистина да си улесняваме
на всички тука работата. Ако не сте доволни от отговорите в комисиите да ги дебатираме на
сесия. Но сега се получава, че едни и същи въпроси ние ги разглеждаме на комисиите, а там
идват представители на общината, идват зам. кметове и в един момент сега същите въпроси
сега трябва отново да ги дебатираме. В същия момент излиза поне това което по медиите
прочетох и не мога да разбера за какво става въпрос, че Вие дарявате нещо, т.е. ще дарявате
Вашето възнаграждение което не сте изработили в комисиите на некой. И некак си просто
апелирам към Вас, даже не като членове на комисиите, идвайте като гости тогава за да може
да си улесниме работата в ОбС.
Благодаря Ви за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Попниколов.
Ще дам думата на г-н Петров. Реплика ли имате?
Да, заповядайте.
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Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Г-н Попниколов, аз това което видях на предходните сесии когато тук ОбС гласува 31
продажби без да е разгледана нито една продажба в комисията създаде в мен впечатлението,
че тези комисии просто дали ще ги има или ги няма тук ОбС със свое решение взема……. Да,
така бяха нещата. За всяко нещо може да се каже, че така бяха нещата. Просто
омаловажаването на работата на общинските комисии на предходна сесия даде основание за
това наше действие. А тези пари дали сме ги изработили или не, яз бих отишла и по-далече.
Аз съм работила като общ. съветник години наред без да имам нито 1 лев възнаграждение и
това за мен е било достойно аз да работя в този ОбС без заплащане. Помня тези години и част
от колегите които са с по дълъг стаж също знаят, че ние сме работили на доброволни начала в
този ОбС. За мен възнаграждението в този ОбС не е мотива, нито за моите колеги ние да
идваме и да работим било то в комисии, било то да взимаме експерти. Не дори и да не го
дариме. Въпроса е, че ние можем да работим и без да получаваме никакво възнаграждение.
Ние не сме тук за да получаваме възнаграждения. Ние сме тук за да работим за хората,
правили сме го. Аз лично съм го правила. Моите колеги са млади. Аз съм работила като общ.
съветник без възнаграждение и това не е било недостойно за мен. Сега не ме прави поразлична. Дали ще получавам възнаграждение или не това няма никакво отношение към
моята работа тук.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Николова.
Павел Петров ще му дам думата за да разясни. Нищо лошо няма д-р Попниколов в това
и на сесия, все пак хора които ги интересуват тези въпроси и не са членове на комисиите в
които разглеждат и разискват въпросните казуси.
Нека г-н Петров стига да е подготвен да обясни.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – началник отдел “БФС и УС”:
Уважаеми общински съветници.
Уважаеми г-н Председател.
Ще отговоря накратко като ще помоля след това да си зададат писмено въпроса за да
Ви бъде отговорено в подробности. Да за да може да коментираме точните цифри. Само ще
кажа по основните въпроси, че имаше специален одит който се осъществи през годината
точно за такса смет. Там не са установени никакви нарушения и проблеми. Разликата в
цифрите ще обясня от къде идват. Там се включват едни разходи които са предприятието по
озеленяване и почистване на териториите. Отчисленията не са за РИОСВ-Перник които се
правят, те са си наши пари които само временно следва да ги предадеме за съхранение в
РИОСВ. Те не са за тях. Те не са техни пари, а са си наши. Имаме с тях план погасителен по
който са предприети мерки да бъдат изплащани в срок. За съжаление не са изплатени
всичките суми защото нямаме финансов ресурс. А за принципа за начисляване на нова такса
смет, те ще бъдат спуснати допълнително, тъй като в цялата страна това е принципа на
начисляване. На никое друго място няма друг принцип освен на данъчна оценка към момента.
В момента очакваме указания от Министерство на финансите, защото това е голям проблем.
Предполагам, че ще удължат и срока, защото изтича в края на тази година, но няма решение
на този въпрос към момента и ще го удължат сигурно с още 1 година, до края на 2016 г. да
бъде взета някаква национална методика по която да се изчислява тая такса и ние естествено
ще я приложиме веднага и при нас.
Това е което мога да отговоря накратко. Ако си зададете писмените въпроси ще Ви
бъде отговорено и по-подробно.
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Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Петров.
Имате думата колеги и за други изказвания.
Заповядайте г-н Шаламанов.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ – общ. съветник:
Добър ден.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
По отношение на докладната касаеща касовото изпълнение на бюджета на община
Дупница 2014 искам да задам следния въпрос от “Народен съюз”. Прави впечатление, че
средствата предназначени за изграждане на многофункционална спортна зала “Марек” на
стойност 4 514 719 лв. са преведени на няколко транша. За отчитания период на 22.12.2014 г.
има допълнително плащане от 513 167 лв. за окончателно плащане на залата. Всички знаем,
че залата не беше завършена в срок. Това ли е окончателната сума от 4 514 000 лв., ако не
какви допълнителни средства най-вероятно ще видим в отчета на следващата 2015 г. и има ли
все още довършителни ремонтни дейности по залата и дали те ще струват още нещо на
общината?
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Шаламанов.
Г-Н ПАВЕЛ ПЕТРОВ – Началник отдел “БФС и УС”:
Ще се наложа пак да повторя, че ние в момента обсъждаме отчета за 2014 г. към 31
декември 2014 г. това са били сумите. Какво се е случило през 2015 г. ще го обсъждаме с
отчета за 2015 г. Така, че това е сумата към момента и аз не знам да са харчени други пари за
тази зала. Дали е завършена в срок или не може да отговорят………
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. кмет:
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Г-н Кмет.
Няма такова нещо залата да не е завършена в срок. Срока за изпълнение на Спортната
зала по договор изтича ако не се лъжа на 05.01.2016 г. Така, че не виждам какво Ви кара да
мислите, че дейностите не са изпълнени в срок.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Не, г-н Шаламанов каза, че всички знаят, че не е в срок. Ние поне тук не знам, че…….
Ние знаем, че предсрочно е пусната в експлоатация, пък Вие ако не знаете сега разбрахте.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
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Г-н зам. Председател.
Колеги.
По старата методика на отчитане на старите бюджети и приемането на новите само
след месец и половина щяхме да го направим това нещо. Ние пак ще направиме само, че ще
приемем бюджет 2016 г. Казвам го това защото не знам на кому е нужно да отчитаме сега и
има ли такава сметка от това да отчитаме бюджет 2014, ни сме почти вече 2016 г. Знам, че за
това общината не е виновна. Има си такива наредби, но ако не почнем от някъде да поставяме
този въпрос, той така ще си продължи за в бъдеще. В предишните общински съвети поне на
полугодие се правеше един отчет, след това края на годината. С приемането на новия бюджет
правехме отчет и винаги специално аз съм изказвал благодарност за хората които все пак са
събирали местните приходи и са работили за изпълнение на този бюджет и за хората които са
го изготвяли. Така, че просто трябва по някакъв начин нашия представител който участва в
НСОРБ, трябва да се поставят тези въпроси. За мен почти няма никаква логика сега да се
приема, освен това, че това е изискването. Ето нашия отчет не е заверен, нали тука си пише в
самия отчет не е заверен. Не по вина на общината, но все пак щом поставят такива условия и
наредби спускат, ами да си заверяват отчетите на време. Това са две неща които ни карат нас,
тъй като това е приемане за сведение да гласува нашата група “въздържали се” не за друго
нещо.
Иначе изпълнението 89% е на пръв поглед много добро, но трябва да имаме предвид,
че 2013 г. плана за местните приходи беше с 1 милион повече. Сега дали тогава сме се
изхвърлили и сме направили по-лоша прогноза мисля, че беше седем и деветстотин, а за 2014
г. шест и деветстотин. Така, че ако сметнеме този 1 милион по-малко заложени приходи ще
отидеме на 79%. Това просто само напомням да не се така отпускаме и да мислим, че сме
свършили отлична работа.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пехливански.
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря Ви.
Уважаеми колеги.
Напълно съм съгласен с това което каза г-н Пехливански в посока не е нормално
декември 2015 да приемаме отчет за 2014 г. Отварям една скоба. За да бъде внесен официално
такъв отчет пред ОбС трябва да имаме заверка от Сметна палата.
/въпрос от зала: Имаме ли сега?/
Не, но ние сме длъжни до края на календарната година да Ви внесем отчет за
предходната. Както виждате на последната сесия го внасяме макар и да липсва такава заверка,
имаме потвърждение, че няма проблем. Останалото ако чакахме да бъде заверен, трябваше да
го внасяме извън регламентирания срок. Относно шестмесечие, ако не бъркам колеги ние го
правим. Нали? За всяко шестмесечие кмета внася в деловодството на ОбС отчет. Относно
изпълнение г-н Пехливански, ако отворите приходната част да видите изпълненията ще Ви
направи впечатление едно много интересно нещо. Приходи от дивиденти 0. Всички останали
пера по приходна част на бюджета изпълнението е близо до 90%, което не е направено за да
се правим на много добри стопани, а е коректно изпълнение на база коректно предложен за
разглеждане проекто бюджет всяка година. И 2012 и 2013 и 2014 г. цифрите са в този
порядък. Но да се върна на дивидентите. Този ОбС няма отношение макар, че има голяма част
която присъства, но предния ОбС освободи дружествата, които имаха такъв ангажимент за
внасяне на дивиденти. И когато някой поставя въпроса за изпълнение на приходна част нека
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да бъдем така коректни, да си припомняме тогава какво сме гласували. Да не споменавам кои
дружества и по каква причина бяха освободени.
Освен това д-р Соколов преди малко каза, сега ли е момента да се разглеждат
докладни за продажби. Значи докладна за продажба се разглежда когато има входирано
инвестиционно намерение. Вие ако сте инвеститор и искате да закупите нещо, Вие трябва да
ме питате сега ли е момента или не. Не е коректно. И пак ще върна топката към предния ОбС.
Имаше едно решение да не се продават имоти над 1000 дка, или как беше сумата 1 000 лв. ли?
Какво колегите от ляво гласувахте? Т.е. тогава ограничихте местния приход, прихода от
местни дейности от продажба на имоти, бих го казал смело умишлено. И когато някой не ти
дава да продаваш и да правиш приход, а после те пита защо не изпълняваш приходната част.
Според мен е меко казано некоректно.
Та, подсказката ми е следната. Когато работим в посока търсене на повод за
неизпълнение на приходна част, нека всеки да си дава сметка дали е помагал или е пречил.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Малко стана като лекция на тема за ползата от участие в комисии и ползата от това да
политиканстваме в ОбС. Понеже д-р Николова си позволи леко така да ме подпита в
качеството ми на Председател и едва ли не някакви съмнения към икономическа комисия.
Ако бяхте д-р Николова щяхте да чуете дебат на тема приходи, на тема приходна част,
разходна част от бюджета, конкретно за местни данъци и такси не сме коментирали. И още
по-конкретно за отчисленията към РИОСВ също. Аз обаче ще Ви кажа една друга тема която
е много важна и която се разгледа. Ако забелязвате приходите от доходи от 2014 са 35%. Ние
всъщност това нещо сме го говорили, включително и с Вас десетки пъти. Нали така? За тази
година неофициалната информация е, че приходите са 75% и ако приходите от дивиденти са в
рамките на под 100 000, тука говориме за над 500, 600, 800 000 които не могат да влязат в
общинския бюджет. Общинският бюджет остава недофинансиран в следствие на което той не
може да финансира перата които трябва. Веднага ще Ви дам пример и с перата. Например
спортните клубове. Спортните клубове са получили около 50 и под 50% от това което е
предвидено. Това не са празни думи и празни числа. Така работи общинския бюджет.
Събираш си приходите за да осигуриш разходите. Дай боже да събереш много повече
приходи за да можеш да направиш нови и по-големи разходи. Това е което дебатирахме на
икономическа комисия в следствие на което ако ме питате за числата за отчисленията, кажете
ми към коя дата да Ви кажа колко са към съответната дата към РИОСВ. Знаете много добре,
че ги знам отлично.
Големия проблем който споменахте с такса смет. Съгласен съм. Още преди две години
Министерски съвет разпореди на ОбС-ти със Закона за публичните финанси да готвят нови
методики. Но нали не очаквате ние да бъдем революционерите в страната, които ще
измислим сами нова методика и още повече в икономическата комисия. Така, че…. Значи
лично аз ако това някой от Вас успее да предложи някаква методика, не съм против. Асо
“Народен съюз” имате такова предложение ще го разгледаме. Лично на мен това е като дебата
за кокошката и яйцето. Дали да плащаме на човек, дали да плащаме на квадрат и т.н. Иначе в
това което казахте във Вашето изказване съм съгласен изключително много с факта, че
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наистина тези задължения в РИОСВ, които наистина не са типичните задължения, но са си
задължения и второто нещо дебата за депото за опасни отпадъци, отново продължава да бъде
от първостепенно значение за нашата община. И може би точно това е дебата който трябваше
да се състои сега на този отчет.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Костадинов. Какво вече, не знам какво да кажа. Втора реплика,
заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Г-н Костадинов, обърнах се към Вас, защото Ви уважавам като колега и знам, че се
готвите доста добре по темите които касаят финансите на общината, за това се обърнах към
Вас. Въпроса за дължимите пари към РИОСВ бяха отправени към кмета, а не към Вас г-н
Костадинов и се радвам, че в тази зала въпреки, че д-р Попниколов каза, че в комисията са
дебатирани всички теми, оказа се, че тази тема която аз зададох тук не е дебатирана в
комисията. Така, че съм задала въпрос който Вие на общинската комисия по финанси не сте
разгледали. Така, че не съм била досадна и не съм утежнила работата на ОбС, а съм задала
въпроси които важни както за общината така и да го чуят хората от община Дупница. А за
тази Наредба ние нямаме такава методика, не сме велики и не сме я измислили, но тъй като
срока е удължен до 2017 г. и вече както споменахте преди 2 години това е решение което е
дало отсрочка за няколко години, би трябвало самата община да работи по тази методика
заедно със съдействието на колегите от икономическа комисия.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Николова.
Мислех да не вземам думата, но ако ми позволите ще го направя, защото мисля, че
тръгваме в някаква посока, която макар и да искам да бъда крайно толерантен, не ми
позволява принципа.
Първо, д-р Николова тези докладни лично аз Ви ги дадох миналия четвъртък. От
миналия четвъртък до днес има днес е 7 работен ден. Имахте предостатъчно време всички
тези въпроси да ги зададете в писмен вид, в законоустановения и с Правилника установения
срок и днес да не водим полемики от рода дали вечерта слънцето ще залезе или луна ще има.
Аз искам да похваля г-н Петров и екипа на Кмета, за това защото във всички общински
съвети обикновено се водят полемики защо приходната част на бюджета е раздута. Благодаря
Ви г-н Пехливански за това защото и Вие похвалихте целия този екип казвайки, че
приходната част на бюджета е реална. Винаги аз това съм искал да работим с реални цифри, в
една реална действителност, а не в някаква виртуална такава, защото ако трябва да напомням
какво се е случвало в някои предни мандати някои от Вас може би ще се почувстват
засегнати. Надявам се със същата енергия да сте отстоявали интереса на община Дупница
тогава когато терените са били апортирани в Дупница Регистър имоти и аз продължавам да
издирвам продукта на този апорт и както десетки други подобни начинания са се случвали на
територията на град Дупница.
Г-н Чимев, имате моето искрено благодаря за това защото сте работили с реалните
цифри и Ви призовавам винаги да бъде така както Вас така и г-н Петров, така и г-жа
Китанова.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Минаваме към гласуване.
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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
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
въздържал се
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

27
няма
5

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 и сл. от Закона за публичните финанси, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 50
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1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Дупница за 2014 г. по
приходната и разходната част по функции, дейности, параграфи и подпараграфи – съгласно
Приложение от № 1 до № 4, както следва:
1.1. По приходите общо 25 560 129 лв.
1.2. По разходите общо 25 560 129 лв.
1.3. Налични по сметки 790 513 лв., в това число 769 439 в лева и 21 074 лева във
валута.
2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2014 г.,
съгласно Приложение № 4 и № 5.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2014 г., съгласно Приложение
№ 6.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Втора точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.107.12 по кадастралната
карта на град Дупница, местност “Караболюка” с площ 685 кв. м. /вх. № 755/07.12.2015г./.
Предлагам да не се представят тези докладни от кмета, защото са дълги решения
които всички разполагате и сте видели.
Давам думата директно на г-н Костадинов за становище на комисията
икономическата, след което на арх. Пилев.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник.
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Ще се възползвам и аз от правото за всичките тези докладни за продажби, изключая
изтеглените от кмета, комисията има положително становище с 5 човека като има 1
въздържал се. Ако ми позволите само 2 думи. Това което искам да кажа е, че в първата част
от тези докладни забелязваме някои доста скъпи и доста атрактивни имоти. Говориме около
автокъщи и т.н., които според мен идват в отличен момент за да могат да подпомогнат
бюджета с оглед на това което винаги съм казвал. Така, че повтарям положително е
становището на комисията за всички докладни за продажба.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Костадинов.
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
За цялата поредица от докладни които касаят продажбата на общински имоти,
комисията има положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Г-н Костадинов, за да не Ви разкарвам за всяка докладна за становище. Има ли някоя
от докладните където има нещо особено което искате да кажете? Добре. Имате думата колеги
за изказвания.
Ако няма желаещи гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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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
№ 51
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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 “Поземлен имот
с идентификатор №68789.107.12 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет,
кадастрален район сто и седем, имот дванадесет/ 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 “Караболюка” с площ 685 кв.м /шестотин осемдесет и пет квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Зеленчукова градина, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 107012. Имотът
не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №68789.107.12 /шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто и седем, имот дванадесет/
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 “Караболюка” с площ 685 кв.м
/шестотин осемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Зеленчукова градина, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 107012. Имотът не съдържа сгради– частна общинска собственост
по Акт за общинска собственост №4082/16.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 4 450
лв. /четири хиляди четиристотин и петдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер 4 450 лв.
/четири хиляди четиристотин и петдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 445 лв. /четиристотин четиридесет и пет
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 10% 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:
Трета точка е докладна записка от инж. Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80491.76.80 по
кадастралната карта на село Червен брег, местност “Циганка” с площ 351 кв.м. /вх. №
756/07.12.2015г./
Имаме становище на комисиите. Имате думата за изказвания.
Ако няма желаещи гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов

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

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

28
1
2

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
№ 52
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 №80491.76.80 /землище осемдесет хиляди четиристотин
деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и шест, имот осемдесет/, село Червен брег,
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община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед №300-5-55/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Червен брег, местност “Циганка” с площ:
351 кв.м /триста петдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план 076080. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №80491.76.80 /землище
осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район седемдесет и шест,
имот осемдесет/, село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-55/30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село
Червен брег, местност “Циганка” с площ: 351 кв.м /триста петдесет и един квадратни
метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 076080. Имотът не съдържа
сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №2614/24.03.2014
год., с пазарна оценка в размер на 3 390 лв. /три хиляди триста и деветдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 3 390
лв. /три хиляди триста и деветдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 339 лв. /триста тридесет и девет 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 10 % 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:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги общински съветници.
Нарушехме си един принцип негласен, който сме спазвали винаги като гласуваме
продажби в селата. Не чухме кмета на Червен брег. Аз това исках да поставя като въпрос.
Използвам случая да поздравя кмета Чимев, който излезе, за проведената среща в с. Яхиново
в следствие на която може би е причината да изтегли големия брой докладни за с. Яхиново,
но мисля, че ако такъв е принципа на работа и така трябва да бъде според нас такъв трябва да
бъде принципа на работа, първо се пита общността. Такива срещи трябва да бъдат проведени
и по другите села в които се планират продажби и може би трябва още в началото на
годината, съобразявайки се с план за управление на имотите на община Дупница, Кмета да си
набележи такива срещи по всички села, да ги проведе и да чуе мнението на местните
общности.
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За това няма да подкрепя останалите докладни за продажби по селата. Искам Кмета
както постъпи в Яхиново да спази този принцип и в другите населени места.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Ще си позволя в отсъствието на г-н Чимев във връзка и с
питания от други колеги от ОбС си позволих да проверя какъв е точно случая. Тук е и г-жа
Скоклева, която вероятно ще иска да каже нещо по темата. От това което проверих по време
на срещата което се е случило са възникнали претенции относно точно казус който винаги
сме се плашили, относно собствеността на въпросните имоти. Винаги сме го декларирали,
това го правим и днес. Аз мисля, че това трябва да бъде и приоритет на всеки един от
съветниците. Когато чуе, види или има съмнения в подобно нарушение на точно този
принцип, автоматично да задържаме докладните до конкретно установяване на евентуална
липса на такива индивидуални претенции към собствеността на някои от земите. За това
всъщност г-н Чимев извади всички тези докладни до момента в който не сме на 100%
сигурни, че продаваме нещо което е наистина наше.
Г-жо Скоклева, имате ли нещо да допълните по тази тема.
Извинявам се не Ви знам името кмета на Червен брег да се изкаже по повод
докладната която вече гласувахме. Съжалявам, че не ви назовах на име. Заповядайте г-жо
Тодорова.
/Г-жа Тодорова – кмет с. Червен брег: Запозната съм с докладната. Съгласна съм.
Ходих на место. Това са бившите собственици./
Благодаря Ви г-жо Тодорова. Извинявам се, пропуска е мой, че не изслушахме г-жа
Тодорова. Съжалявам за което.
Четвърта точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 68789.157.6 по
кадастралната карта на град Дупница, местност “Бдинци” с площ 3 904 кв. м. /вх. №
757/07.12.2015г./
Тъй като г-н Чимев няма да представя проекта за решение. Само отбелязвам, че в т. 3.2
на проекта за решение е допусната грешка. 10% от 50 200 лв. е 5 020 лв. Така, че ако не
възразявате г-н Чимев коригираме тази цифра и ще гласуваме с корекцията.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник.
Благодаря г-н Председател.
Понеже преди не можех да взима по Правилник думата, ще използвам сега. Когато
стана въпрос за земите в Яхиново където оттегли, Вие знаете много добре, че ние веднага
поставихме въпроса и го дебатирахме в икономическа комисия. Аз считам, че този път кмета
греши, кмета не бива да се огъва, отдела общински категорично заяви, че няма проблеми със
собствеността. Това, че някой от местната общност или от която и да било общност е
преценил не бива да бъде повод за оттегляне на тези докладни. Ней се кмета има право да ги
оттегли без да ни обяснява защо, за това и до сега не го поставих. Недейте спекулира с
местната общност с чуждата общност, защото днеска не искат в Яхиново, сега нямало да
гласува в Червен брег, после няма да гласува в Крайници и какво ще правиме. От къде ще
напълниме бюджета? Да помолиме местната общност да им увеличиме данъците за да
попълнят бюджета. Разбира се, че трябва да има механизъм, ръзбира се, че кметовете на
селата могат да видят съответните имоти. После това нещо отива на търг. Може да имаме
претенции, може би повече публичност. Аз дори съм стигнал до там да предложа на кмета
цял нов отдел състоящ се от 2, 3-ма човека. Така и много от съветниците не разбраха
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механизъма как става продажбите, кой става, кой плаща, защо плаща, как плаща. А иначе се
изказваме на лево и на десно за щяло и нещяло. Само, че аз пък питам какво ще отговориме
сега на въпросния инвеститор който искаше да купи в Яхиново. Извинете но местната
общност е против да купите и няма да продавате и няма да правите нищо.
Така, че г-н кмете извинявам се така съм по-емоционален. Вие знаете, че моята
позиция вече 5-та година е една и съща по тия въпроси, нито ще се промени нито се е
променила.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря за мнението и за подкрепата. Точно така е. Когато има заявен интерес ние
сме длъжни да даваме възможност на всеки един инвеститор да инвестира. Само едно нещо
искам да уточня. Не съм се огънал. Сега до колко се познаваме не знам мисля, че добре. Пот
текста на ваденето е съвсем различен. Имаше един гражданин от селото който имаше
документ за собственост, макар, че не е меродавен При всяко положение общината след като
има получена информация от общинска служба земеделие, след като този имот е общински
по чл. 19 ние сме пълноправни собственици. Чисто човешки с 1 месец отложих нещата
въпросния господин ако има някакво желание да предприеме мерки. А иначе инвеститора
който беше потърпевш по някои от тези докладни даже е жител на селото и за мен беше
учудващо, тука е кметицата на селото, че при такива срещи хората които проявяват интерес
не присъстват, а е редно да бъдат там.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Понеже кмета се върна в залата. Искам да го приветствам лично за срещата в
Яхиново, да го поздравя за подхода и да проведе такива срещи и по другите села. Аз го
казах, съжалявам, че се повтарям за колегите, но мисля, че с продажбите които предлагаме
ние трябва да поемем ангажименти към тези населени места. Определен процент от сумата
това което сме си го говорили и в икономическа комисия и в предния ОбС да остава за
конкретното населено място. Тогава може би ще бъдем разбрани и от хората които живеят в
това населено място и плащат данъци г-н Костадинов. Не става дума само да увеличаваме
данъците на хората от селата, където инфраструктурата е много по-лоша от тази в града и да
продаваме приоритетно техни земи за да пълниме хазната на общината, а пък да не връщаме
никаква инвестиция в населените места. Това искам да го заковем и да се знае.
/обаждане от залата/
Гласувах против защото не бях чул кмета на селото. Аз го казах.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Г-н Чимев поиска думата.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз преди малко бягам от менторския тон, защото от време на време казвате, че тона
бил еди какъв си. Сега колеги, когато си говорим за продажба на имот да не ползваме темата
за политика. Селата, не само селата инфраструктурата на града на всеки е ясно в какво
състояние е. И проблема е, че не аз нямам желанието. Проблема е, че няма финансов ресурс.
На среща тук са да не кажа всички колеги кметове на населени места. Още при първата среща
като новоизбрани им беше казано ясно общината има намерение 30% от продажбата на
всички имоти да бъде варната към селата с цел подобряване на инфраструктурата. Това за мен
е много по-разумен вариант от миналогодишното което направихме по предложение на не
помня на кой от ОбС за една конкретна сума, която разпределихме на глава от население. Но
се получаваха едни смешни цифри вярвайте ми. Малки села с по 50 човека със 100 или 1 000
лв. какво може да бъде направено. Определено нищо. И за това 30% от всички продажби ще
бъдат върнати за подобряване инфраструктура в селата. От това по-разумно здраве му кажи.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Лично обяснение, понеже се обърна към мен г-н Павлов. Явно ставам цел тука на
няколко човека. Г-н Павлов, аз не слагам каруцата пред коня. Постоянно се старая да
напълниме бюджета. В отчета за 2014 забелязахте ли колко е дефицита? Бихте ли казали
колко е дефицита 2014, Вие стар политик Председател на група? 700 000 лв. г-н Павлов. Сега
г-н Павлов гласувате против продажба, а пък почвате да разпределяте средства. Аз г-н Павлов
този дебат ще го водя при приемането на бюджета за 2016 г., ако съм съветник разбира се.
Тогава като кажа осигурили сме парите, осигурили сме всичко това което трябва да бъде
осигурено и остават едни средства ще си позволя да направя предложенията на ОДБ които са
свързани според нас с важните неща. А така да си правя популизъм и политика сега тука на
микрофона некак си не е сериозно защото да разпределяш 30% от нещо което го нямаш е
само хвърляне на прах в очите на избирателите.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви. Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Реплика към г-н кмета и към г-н Костадинов.
Не мисля, че дупките по улиците са правене на политика и човек който взима
отношение за инфраструктурата се опитва да прави политика. Мисля, че дебата за
благосъстоянието на гражданите на община Дупница г-н Костадинов е постоянен в ОбС и не
бива да касае само точката по приемане на бюджета на общината.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега, дупките г-н Павлов са и политика и не.
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Г-н Костадинов, може ли? 30% от нищо е нищо. Така е. Миналата година от имотни
сделки продажба на подобни имоти прихода е от порядък на 460, 470 000. 30% бързо се смята.
Искам да кажа, че това е сума от порядък на 120 000. Със 120 000 друго искам да кажа, че ние
не можем да оправим инфраструктурата на селата. Така че няма какво да се правим понякога
така на много загрижени, а да гледаме цифрите и да разсъждаваме върху тях. Ако трябва да
съм коректен аз ще попитам. Два мандата назад като се апортираха имотите към Дупница
Регистър имоти защо тогава някой не предложи част от тези пари да отидат за
инфраструктура, а вкарахме за 1 000 000 имоти, подарихте ги 1 000 000 на една фирма която
срещу 2 000 лв.и срещу 1 диск със заснемане на 2 000 имота. Айде да не си играем. Верно пак
мирише на избори ама……. Късо паметни никой от нас не е. Нали? Айде ама Вие отваряте
темата. Айде да работиме.
Г-Н СПАС АНДРЕЕВ – общ. съветник:
Добър ден.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Едно питане. За детските площадки където започнаха строежите. Защо казвате г-н
кмете за селата няма средства? Защо в примерно Самораново беше открита площадката преди
около горе – долу около 2, 3 дни, в Яхиново е почти готова, в Крайници и Червен брег
площадките са стопирани тотално?
Това ми е въпроса.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз съм длъжен разбира се ако ми даде думата председателя да отговоря. Благодаря
това е оценка все пак, че въпреки финансовия недоимък по селата нещо правим. А това че на
едно място е готова площадката, изпълнителя е бил по-организиран. Срока за изпълнение на
всеки обект е в строителния отдел, мога да Ви го дам да проверите, ако има неизпълнение на
срок има прекратяване на договор и санкция на изпълнителя. Кратко и ясно. Така, че няма
никакъв проблем срока за двете площадки да Ви бъде даден, следете го внимателно. Бих се
радвал и Вие да помагате.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги, напомням, че предния път приехме Правилник и аз се опитвам да бъда
максимално толерантен към всички Ви с оглед на това, че всеки има нещо което дали е
политическо или лично което иска да изяви в тази зала, но тръгнахме от докладна, минахме
през кмета на Червен брег за да стигнем до площадките в Крайници. Айде малко да се
съобразяваме с Правилника защото не е коректно най-малко към всички тези които
отегчаваме, има много гости в залата.
Юристите направиха още няколко забележки. Ще помоля г-н Гергов всъщност да
направи възраженията по текстовете които трябва да бъдат коригирани да не се окаже, че
нещо неправомерно приемаме.
Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. председател:
Добър ден колеги.
В т. 3.1. трябва да остане Начална цена – в размер на 50 200лв. /петдесет хиляди и
двеста лева/. Да отпадне утвърдената пазарна оценка по т.2 , защото пазарната оценка я
виждаме тука приложение в докладната 50 180 лв.
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След това т. 3.4. Стъпка на наддаване 5% от началната цена, а не от пазарната
цена.
Това са двете корекции които трябва са въведат. И третата колекция………. Така прав
е г-н Попов. В т. 2 - пазарна оценка в размер на 50 180 лв. както е цената пазарна оценка
която приложението на докладната. Това са поправките.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Това не означава ли че размер на депозита следва да бъде 5 018.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. председател:
Не, не и 20. Тука го оставяме. Начална цена може да бъде по-висока от 50 180.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добре. Значи чета корекциите.
Последното изречение на т.2 става Имотът не съдържа сгради – частна общинска
собственост по акт за общинска собственост № 4086/16.02.2015 год., с пазарна оценка в
размер на 50 180 лв. /петдесет хиляди и сто и осемдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – в размер на 50 200 лв. /петдесет хиляди и двеста лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 5 020 лв. /пет хиляди и двадесет
лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване………
Да не чета до край изречението не се променя.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от началната цена.
Другото не се променя.
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

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

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

31
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
№ 53
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 №68789.157.6 /шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, 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 “Бдинци”с площ 3 904 кв.м /три хиляди
деветстотин и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 157006. Имотът не съдържа сгради.”
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот “Поземлен имот с идентификатор №68789.157.6 /шестдесет и
осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район сто петдесет и седем, 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 “Бдинци”с площ 3 904
кв.м /три хиляди деветстотин и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 157006. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по
акт за общинска собственост № 4086/16.02.2015 год., с пазарна оценка в размер на 50 180
лв. /петдесет хиляди и сто и осемдесет лева/.
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3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – в размер на 50 200 лв. /петдесет хиляди и двеста лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 5 020 лв. /пет хиляди 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 началната цена.
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:
Пета точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се в село Крайници. /вх. № 758/07.12.2015г./
Г-н Костадинов излезе. Г-н Попниколов като секретар на комисията за становище.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, беше разгледана докладната на събирането на икономическата
комисия и категорично е положително становището.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви д-р Попниколов.
Положително е становището и на ТСУ, каза арх. Пилев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Андреев.
Г-Н СПАС АНДРЕЕВ – общ. съветник:
Само да питам имота проверен ли е дали няма предишни наематели и все още
съществуващ наем?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля г-жа Великова да отговори.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – нач.отдел “ С и С”:
Уважаеми общински съветници.
Това е част от автоспирката която има помещение в нея, проверено е и точно за тази
част която е тука няма наематели в момента.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Великова. Има ли желаещи за изказвания?
Гласуваме.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.9 и чл. 14, ал. 7 и 8 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 13, ал. 1, чл. 76 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение № 8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г.
на Общински съвет Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 54
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2015 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
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- обособено помещение с площ от 5.68 кв.м, част от: автоспирка – в масивна
едноетажна сграда, намираща се в обществения център /площад/ на село Крайници.
2.Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг
с явно наддаване на: Обособено помещение с площ от 5.68 кв.м, находящо се вляво от
чакалнята на автоспирка с. Крайници, публична общинска собственост съгласно АОС №
150/14.04.1998 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1. Описание предмета на търга – обособено помещение с площ от 5.68 кв.м,
находящо се вляво от чакалнята на автоспирка с. Крайници, публична общинска
собственост, актувано с АОС № 150/14.04.1998 г., като: Автоспирка – в масивна едноетажна
сграда, строена през 1980 г., състояща се от две помещения с площ 25.80 кв.м, чакалня – тип
навес с площ 27.60 кв.м и обществена тоалетна – полуподземна с площ 28.80 кв.м,
намиращи се в обществения център /площад/ на село Крайници.
2.2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване
2.3. Начална месечна наемна цена – 11.36 лв. /единадесет лева и тридесет и шест
стотинки/. Върху цената се дължи 20 % ДДС;
2.4. Размера на депозита за участие – 2.27 лв. /два лева и двадесет и седем стотинки/,
представляващ 20 % от началната месечна наемна цена;
2.5. Стъпка за наддаване – 10 % от началната месечна наемна цена
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шеста точка от дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, 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 87727.20.28,
местност “Полето” по кадастралната карта (КК) на с. Яхиново, община Дупница. /вх. №
763/07.12.2015г./
Ще помоля г-н Пилев за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията по ТСУ предлага на общ. съветници да приемат заданието и да разрешат
изготвянето на ПУП с промяна предназначението на земя.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Пилев. Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” това да бъде прието проекто решението, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма
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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
№ 55
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 87727.20.28, местност “Полето” по кадастралната карта (КК) на с.Яхиново,
общ.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-58 / 05.08.2004 год. на Изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (ИД на АГКК), за промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди съгласно Закона за опазване
на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, с цел за имота да 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 до 10 м; плътност на застрояване “П застр.” от 40 до 80%; интензивност на
застрояване “К инт.” от 1,0 до 2,5; минимална озеленена площ от 20 до 40%; начин на
застрояване - свободно “е”.
2.Разрешава на Григор Славев Купандолски, собственик съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 89, том ІІІ, рег.№ 3716, дело № 416 от 16.12.2014
год., вписан в Служба по вписванията при ДРС с Вх.№ 6134 от 16.12.2014 год., Акт № 112,
том 25, дело № 2384 и Договор за продажба на поземлен имот частна общинска собственост
от 02.09.2015 год., вписан в Служба по вписванията при ДРС с № 53, том 17, рег. 4618 от
28.09.2015 год., на поземлен имот с идентификатор 87727.20.28, местност “Полето” по КК на
с.Яхиново, 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, проектът да бъде придружен с план-схема за
електрозахранването на поземления имот.
Предвид Изходни данни изх.№ 2526 / 06.11.2015 год. от “В и К-Дупница” ЕООД не е
необходима план-схема за В и К на имота.
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.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Седма точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2016 г. /вх. № 764/08.12.2015г./
Ще помоля г-жа Инкьова за становище на комисията. Извинявам се само преди това.
Постъпило е уведомление от г-н Гергов.
/чете уведомлението/
За това г-н Гергов напусна залата.
Имате думата г-жо Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Колеги общински съветници.
ПК по култура и образование разгледа внимателно годишната програма за развитие на
читалищната дейност и я одобрява, като преценява, че са включени достатъчно дейности
свързани с българските традиции и обичаи и традициите на конкретното населено място.
Считаме, че трябва да се акцентира върху обогатяване на библиотечната дейност. Приемаме
програмата.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-жо Инкьова.
Имате думата колеги.
г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви г-н Председател.
Уважаеми колеги.
В ОДБ имаме доста сериозни виждания по отношение на работата на читалищата. Ще
подкрепим настоящата докладна, но още от сега считаме, че трябва да се обърне много много
по-строг контрол върху работата на читалищата и може би в бъдеще да се въведе така
проектния принцип за работата на тези НПО.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Костадинов.
Ако няма други желаещи гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемането, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народните читалища и чл. 21,
ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Об.С прие

35

РЕШЕНИЕ
№ 56
1. Общински съвет – Дупница приема Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Дупница за 2016 г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва осма точка в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Удължаване срока за погасяване на общински дълг-кредит от
“Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, поет за
изпълнението на проект “Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по Договор №
РД02-29-445/18.12.2013 г., финансиран от Инструмента за пред присъединителна помощ
България – Бивша Югославска Република Македония на Програма за трансгранично
сътрудничество. /вх. № 767/08.12.2015г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник.
Икономическата комисия разгледа и шестте предложения които са включени в
дневния ред и категорично даваме своето положително становище. Надяваме се общината да
успее да привлече тези средства, които са средно така за колегите, средно по около 300 000
евро на проект.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Костадинов.
Заповядайте арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Пакета от 6 докладни също беше разгледан в нашата комисия. Становището е те да
бъдат приети. Възникна един въпрос дали общината участва със съфинансиране. Беше
отговорено и сега отговарям на колегата който го зададе, че няма предвидено съфинансиране.
Така, че повтарям становището на комисията е докладните да бъдат приети.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Пилев.
Сега обаче гледаме докладната за удължаване срока за връщането парите на ФЛАГ.
Благодаря, няма да ви разкарвам отново за докладните за транс гранично сътрудничество.
Имате думата колеги за изказвания.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник.
Извинявам се. По отношение на докладната за фонд ФЛАГ беше ни обяснено от
експертите на ОА необходимостта. Срока който се иска е 3 месеца така, че икономическата
комисия счита…… дава положително становище за приемане на докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Костадинов.
Имате думата колеги. Г-н Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сега, колеги за тези които все пак не са обърнали внимание повода за удължаване е
описан отпред. Партньора ни в този проект има забавяне в разплащане, оттам имаме забавяне
във верификация, оттам ангажимента към ФЛАГ. Само имам едно конкретно предложение.
В т. 1. датата която е записана 31.03.2016 г. да бъде коригирана до 25.03.2016 г.
Колеги, важно е. Датата 31 март като срок за удължаване да бъде променена на 25
март. Имайки предвид, че това е датата до която към ФЛАГ ние трябва да бъдем коректни и
да внесем сумата. Да, не 31, а да бъде записано 25.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев.
Имате думата колеги. Ще гласуваме поименно, включително направената корекция в т.
1 от проекто решението. Вместо 31.03.2016 г. до 25.03.2016 г., за протокола.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15а от Закона за
общинския дълг, чл.32, ал.5 и чл.104, ал.4 от Закона за публичните финанси, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 57
На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4, и 5 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл.15а от Закона за общинския дълг, чл.32, ал.5 и
чл.104, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Дупница дава съгласие:
1. Община Дупница да кандидатства пред “Фонд за органите на местно
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за удължаване на срока за погасяване на кредита
за изпълнение на проекта: “Реки без граници” 2007CB16IPO007-2012-3-065 по Договор №
РД02-29-445/18.12.2013 г., финансиран от Инструмента за предприсъединителна помощ
България – Бивша Югославска Република Македония на Програма за трансгранично
сътрудничество до 25.03.2016 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части
без такса за предсрочно погасяване, а източника за погасяване да бъде от собствени
бюджетни средства на Община Дупница.
2.
Възлага и делегира права на Кмета на Община Дупница да подготви
необходимите документи, да ги подаде във “Фонд за органите на местно самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД, да подпише анекс , както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва поредица от 5 докладни които касаят проекти по транс гранично
сътрудничество. Две от тях са разпределени на комисията по спорт и младежки дейности.
Чухме становищата на другите две комисии. Ще помоля и г-н Павлов за становището по
докладна 769.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Господа общински съветници.
Нашата комисия се събра и обсъди конкретните докладни. Становището ни е
положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви г-н Павлов.
Гледаме докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община
Дупница като партньор на община Търговище Република Сърбия по Първа Покана за
38

набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 20142020 год.” /вх. № 769/09.12.2015г./
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, тези 6 доклани за които говорим това е даване на съгласие за кандидатстване.
Вие вижте във всяка една докладна приоритетни оси включително и обекти които имаме
намерение да бъдат включени. Но самите конкретни обекти ще бъдат уточнени на по-късен
етап като вие разбира се коректно ще бъдете запознати с всеки един от тях. Така мисля, че
отговарям на някои въпроси които ще се породят. За какво кандидатстваме, каква е идеята.
Сега гласуваме за даване на съгласие за участие по тези проекти.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата колеги.
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. 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

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

39

33. Йонко Йорданов Гергов

за

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 58
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия 2014 -2020, покана с референтен номер No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, приоритетна ос 1 „Младеж“ съвместно с община Търговище
(Република Сърбия), с проект за ремонт и рехабилитация на спортни съоръжения в
община Дупница и община Търговище, както и да изпълнява проекта, в случай на
одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница да
осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да предостави за
целите на проекта имота, публична общинска собственост, съгласно Акт за общинска
собственост № 1733, за постигане целите на проекта, в срок 5 години след приключването му,
като ремонтираните активи по проектното предложение да бъдат използвани за целите на
проекта в горепосочения срок.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва всякакви
други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение и за
реализиране на дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва докладна записка под № 10 в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на съгласие за разработване и
кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница като партньор на община
Крива паланка, Бивша Югославска Република Македония по Първа Покана за набиране на
проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Македония 2014-2020
год.” /вх. № 770/09.12.2015г./
Имаме становищата на комисиите. Имате думата колеги за изказвания.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 59
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Македония 2014 -2020, покана с референтен номер No.
2014TC16I5CB006-2015-1, приоритетна ос 1 Околна среда, съвместно с община Крива
паланка (Република Македония), с проект за опазване на околната среда в община
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Дупница и община Крива паланка чрез инвестиционни и други мерки, както и да
изпълнява проекта, в случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница да
осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да осигури
имотите, публична общинска собственост за постигане целите на проекта, в срок 5 години
след приключването му, като ремонтираните активи по проектното предложение да бъдат
използвани за целите на проекта в горепосочения срок.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение
и за реализиране на дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж. Чимев, относно Даване
на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно предложение на Община Дупница
като водещ кандидат, в партньорство с Община Крива паланка, Бивша Югославска
Република Македония по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма
“Интеррег ИПП ТГС България-Македония 2014-2020 год.” /вх. № 771/09.12.2015г./
Имате думата колеги за изказвания.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги тук искам да ви акцентирам върху една отдавнашна идея. Става въпрос за
пътя между Самораново и Бистрица. Отдавна говорихме в тази посока, намери се вариант,
имаме го по предварителни разчети сумата, която виждате между двете страни би стигнала
да направиме пътя доволно проходим. Да видиме като бъде одобрен бюджета, крайния
бюджет на проекта, тогава ще имаме повече време за коментари, предложения и мнения.
Има две три оферти, не оферти а предварителни КСС-та за тези пари какво може да
направиме. Идеята е да направиме един хубав асфалтов път между двете села. Може да
варираме с ширина на път, там 4-лентов път няма да се прави, поне път, който да
удовлетворява.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
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10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова
22. Ивайло Петров Шаламанов
23. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 60
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия 2014 -2020, покана с референтен номер No.
2014TC16I5CB006-2015-1, приоритетна ос 2 Туризъм съвместно с община Крива паланка
(Република Македония), с проект за изграждане на туристическа инфраструктура в
община Дупница и община Крива паланка, както и да изпълнява проекта в случай на
одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница да
осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да осигури
имотите, публична общинска собственост за постигане целите на проекта, в срок 5 години
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след приключването му, като ремонтираните активи по проектното предложение да бъдат
използвани за целите на проекта в горепосочения срок.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение
и за реализиране на дейностите по проекта.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Дванадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с
проектно предложение на Община Дупница като водещ кандидат, в партньорство с Община
Гаджин хан, Република Сърбия по Първа Покана за набиране на проектни предложения по
Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.” /вх. № 772/09.12.2015г./
Имаме становищата на комисиите. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Идеята е тук виждате втори обект примерен е по поречието на р.Бистрица в рамките
на града да няма неукрепен бряг. Тук говорим за стена срещу “В и К”. Т.е. притесненията по
повод пълноводни реки да спестим на града. Мисля, че е разумно.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова
22. Ивайло Петров Шаламанов
23. Спас Борисов Андреев

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия 2014 -2020, покана с референтен номер No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, приоритетна ос 3 Околна среда съвместно с община Гаджин
Хан (Република Сърбия), с проект за опазване на околната среда в община Дупница и
община Гаджин Хан чрез инвестиционни и други мерки, както и да изпълнява проекта в
случай на одобрението му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница да
осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да осигури
имотите, - публична общинска собственост за постигане целите на проекта, в срок 5 години
след приключването му, като ремонтираните активи по проектното предложение да бъдат
използвани за целите на проекта в горепосочения срок.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение
и за реализиране на дейностите по проекта.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тринадесета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Даване на съгласие за разработване и кандидатстване с проектно
предложение на Община Дупница като партньор на Община Гаджин хан, Република Сърбия
по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС
България-Сърбия 2014-2020 год.” /вх. № 773/09.12.2015г./
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Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова
22. Ивайло Петров Шаламанов
23. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков
29. Кирил Димитров Кирилов
30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

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

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

32
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 62
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1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства като партньор с проектно предложение по Програма за трансгранично
сътрудничество между България и Сърбия 2014 -2020, покана с референтен номер No.
2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, приоритетна ос 2 Туризъм, съвместно с община Гаджин Хан
(Република Сърбия), с проект за изграждане на туристическа инфраструктура в община
Дупница и община Гаджин Хан, както и да изпълнява проекта, в случай на одобрението
му, съгласно изискванията на програмата.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие и възлага на Кмета на Община Дупница да
осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на
проекта, в случай на одобрение на проектното предложение.
3. Общински съвет Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета да осигури
имотите, - публична общинска собственост за постигане целите на проекта, в срок 5 години
след приключването му, като ремонтираните активи по проектното предложение да бъдат
използвани за целите на проекта в горепосочения срок.
4. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме
всички необходими действия за реализиране на настоящето решение, както и да подписва
всякакви други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение
и за реализиране на дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
По процедура 10 минути почивка.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Колеги почивката приключи. Проверка на кворума. В залата присъстват 28 общински
съветника и може да продължим заседанието.
Продължаваме с четиринадесета точка от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински
поземлен имот с идентификатор № 65245.7.186 по кадастралната карта на село Самораново,
местност “Карачовица”, 1 085 кв. м. /вх. № 774/09.12.2015г./
Имаме становище на комисията. Ще помоля кмета на Самораново за становище.
/ г-жа Александрова – кмет на с. Самораново -обаждане от място/
Благодаря ви.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов

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

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

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

28
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.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
№ 63
1.Общински съвет взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на следния общински недвижим имот: “Поземлен имот с идентификатор №65345.7.186 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
“Карачовица” с площ: 1 085 кв.м /хиляда осемдесет и пет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 025002. Имотът не съдържа сгради”–
частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №4050/12.02.2015 год., с
пазарна оценка 5 670 лв. /пет хиляди шестотин и седемдесет лева/.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.1 от решението в размер на 5 670
лв. /пет хиляди шестотин и седемдесет лева/.
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2.2. Размер на депозита за участие в търга – 567 лева /петстотин шестдесет и седем
лева/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
2.4. Стъпка за наддаване 10% от пазарната оценка.
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 процедурите и сключи
договора за продажба.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Петнайсета точка в дневния ред е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 56349.6.30, по кадастралната карта на село Пиперево, местност “Тополите”
с площ 734 кв. м. /вх. № 775/09.12.2015г./
Ще помоля кмета на Пиперево да даде становище.
/ г-жа Маноилова – кмет на с. Пиперево -обаждане от място/
Благодаря ви.
Няма конфликт доколкото разбирам.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова
22. Ивайло Петров Шаламанов
23. Спас Борисов Андреев
24. Емил Иванов Христов
25. Павел Ангелов Коларски
26. Георги Милчов Райнов
27. Славчо Илиев Павлов
28. Николай Димитров Табаков

за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
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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
отсъства
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
№ 64
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 имот: “Поземлен имот с
идентификатор №56349.6.30 село Пиперево, местност “Тополите “, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005- 53/05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Пиперево, община Дупница, област Кюстендил с площ: 734 кв.м
/седемстотин тридесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: няма. Имотът не съдържа сгради”.
2.Взема решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински недвижим имот:“Поземлен имот с идентификатор №56349.6.30 село Пиперево,
местност Тополите, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-53/05.08.2004 год. на изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Пиперево, местност
“Тополите”, с площ: 734 кв.м /седемстотин тридесет и четири квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Имотът не съдържа сгради” – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №2299/ 05.08.2013 год., с пазарна
оценка 9 410 лв. /девет хиляди четиристотин и десет лева/, съгласно експертна оценка,
изготвена от оценител на недвижими имоти.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 9 410
лв. /девет хиляди четиристотин и десет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 941 лв. /деветстотин четиридесет 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 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:
Шестнайсета точка в дневния ред е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор 04220.9.106 по кадастралната карта на село Бистрица, местност “Над селото”,
с площ 815 кв. м. /вх. № 776/09.12.2015г./
Имаме становище на комисията.
Имате думата колеги за изказвания.
Кмета на село Бистрица ще помоля за становище на местната общност.
/ г-н Огненски – кмет на с. Бистрица -обаждане от място/
Благодаря ви.
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
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30. Крум Богданов Бонев
31. Пламен Петров Соколов
32. Виолета Йорданова Зашева
33. Йонко Йорданов Гергов

отсъства
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
№ 65
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 04220.9.106 /землище четири хиляди двеста и двадесет,
кадастрален район девет, имот сто и шест/ село Бистрица, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-60 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес: село Бистрица, местност “Над селото”, с площ: 815 кв.м /осемстотин и
петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
009105 /девет хиляди сто 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 04220.9.106 /землище четири
хиляди двеста и двадесет, кадастрален район девет, имот сто и шест/ село Бистрица, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед №300-5-60 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Бистрица, местност “Над селото”, с площ:
815 кв.м /осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 009105 /девет хиляди сто и пет/. Имотът не съдържа
сгради.”– частна общинска собственост по акт за общинска собственост №3435/06.08.2014
год., с пазарна оценка в размер на 4 060 лв. /четири хиляди и шестдесет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението в размер на 4 060
лв. /четири хиляди и шестдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 406 лв. /четиристотин 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.
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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:
Седемнайсета точка в дневния ред е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 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 04220.18.32, местност “Фандаклъка” по кадастралната карта
на с. Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. №
789/10.12.2015г./
Ще помоля г-н Пилев за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Нека г-н Йорданов от името на комисията да каже становището, защото част от
документите съм изготвил аз и декларирам конфликт на интереси по тази точка.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря ви.
Ще помоля г-н Йорданов.
/ г-н Йорданов - общ. съветник: Комисията има положително становище./
Благодаря ви.
Имате думата колеги за изказвания.
Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Матей Николов Попниколов
13. Станислав Христов Павлов
14. Ани Христова Йорданова
15. Георги Асенов Пехливански
16. Асен Сотиров Илиев
17. Златко Пламенов Славев
18. Костадин Крумов Костадинов
19. Иван Миланов Раков
20. Стоян Емилов Стоянов
21. Лорета Методиева Николова

за
за
отсъства
за
за
за
за
не гласува
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства

53

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
отсъства
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 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), Общински съвет - Дупница и чл.
30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
(ППЗОЗЗ), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
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 за поземлен имот с
идентификатор 04220.18.32 м. „Фандаклъка” по кадастралната карта на с.Бистрица,
одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004г. на ИД на АГКК, за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване
на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с
жилищно предназначение.
2.Общински съвет – Дупница дава предварително съгласие за прокарване трасе на
линейните обекти на техническата инфраструктура – нов кабелен електропровод през
поземлен имот с идентификатор № 04220.57.13 – частна общинска собственост, с начин на
трайно ползване “за друг поземлен имот за движение и транспорт“, поземлен имот
№ 04220.57.36 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ и № 04220.16.100 – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване „обществен селищен парк, градина“ до поземлен
имот с идентификатор 04220.18.32, м. «Фандъклъка», землище с. Бистрица, общ.Дупница,
собственост на Иван Василев Грънчаров.
3.Разрешава на Иван Василев Грънчаров, собственник, съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 34, т.ІІ, рег.№ 3583, д.№ 218/08.08.2007г.,вписан в
Служба по вписвания с Акт № 124, т.ХІІІ, Вх.рег.№ 3367/08.08.2007г. на поземлен имот с
идентификатор 04220.18.32
м.„Фандаклъка” по кадастралната карта на с.Бистрица,
одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004г. на ИД на АГКК, да възложи изработването на
проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
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устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 04220.18.32 м.„Фандаклъка” по
кадастралната карта на с.Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004г. на ИД на
АГКК, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ
(“БТК”АД), “Кабел Сат-Запад” ООД, “РИЛА ГАЗ” ЕАД, “ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ
Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следващата докладна е от мен относно Избор на одитор – дипломиран експерт
счетоводител на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ
“Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. № 791/10.12.2015г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Видно е от подадените оферти ИК счита, че като най-ниски предложения следва да
бъде приета докладната и дава положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения текст, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 146 от ТЗ, чл. 38, ал. 1, т .4 от ЗС, чл. 9 и сл. от Закона за
независимия финансов одит, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1, т.
15 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на
търговски дружества, приета с Решение №. 87/ 29.05.08 г. на Об.С – Дупница, предлагам
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на Общински съвет Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван
Рилски”ЕООД – гр. Дупница, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 67
1.Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница - г-жа Красимира Борисова
с цена на услугата 2 730 лв. без вкл. ДДС.
2.Общински съвет Дупница избира за одитор – дипломиран експерт счетоводител на
МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр. Дупница - г-жа Стоянка Иванова - цена на услугата 3 200
лв. без вкл. ДДС.
3. Общински съвет Дупница възлага на управителите на “Водоснабдяване и
канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД – гр.
Дупница да сключат договор за независим финансов одит с избрания одитор, в съответствие с
разпоредбите на чл. 9, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Деветнайсета точка от дневния ред е Докладна записка от Ивайло Константинов –
Председател на ОбС-Дупница, относно Вземане на решение за избор на застраховател, който
да застрахова моторните превозни средства, собственост на “Водоснабдяване и канализация –
Дупница” ЕООД гр.Дупница и МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД гр.Дупница. /вх. №
792/10.12.2015г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Аналогично на предходната докладна предложена е най-ниската оферта. Комисията
дава положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря Ви.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения текст, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
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
предлагам, Общински съвет – Дупница, като едноличен собственик на капитала на
“Водоснабдяване и канализация – Дупница “ ЕООД – гр. Дупница и МБАЛ “Св.Иван
Рилски”ЕООД гр.Дупница, Об.С прие
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РЕШЕНИЕ
№ 68
1.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на “Водоснабдяване и канализация
– Дупница” ЕООД – гр. Дупница, да бъдат сключени със ЗД Евроинс АД, на стойност
2 699,56 лв.
2.Общински съвет Дупница дава съгласие договорите за задължителна застраховка
“Гражданска отговорност” на автомобилите собственост на МБАЛ “Св.Иван Рилски”ЕООД
гр.Дупница, да бъдат сключени със ДЗИ – Общо застраховане ЕАД, на стойност 1 045, 83
лв.
3. Общински съвет Дупница възлага на управителите на дружествата да предприемат
необходимите действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсета точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане на Бизнес
план за развитието на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД гр.Дупница за
удължения регулаторен период до 31.12.2016г. /вх.№793/10.12.2015г./
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
По отношение бизнес-плана на “В и К” комисията поради липса и на време, защото
имахме съвместно заседание със здравната комисия не можа така обстойно да дебатира, но
това се дължи и на факта, че бизнес-плана се приема само за една година напред. Ние
споделихме няколко неща и в присъствието на членовете на ИК аз моля да бъда извинен,
защото тогава представих 400 000 лв. като инвестиционна програма. Оказа се, че тя е 100 и
няколко хиляди лева. Лично аз съм скептичен по отношение на цялата инвестиционна
програма на дружеството. Дебата за “В и К” е много сериозен, но понеже е необходимо да
го приеме за да може КЕВР да не санкционира нашето дружество и да не се стигне до
трусове, комисията дава единодушно положително становище за бизнес-плана на “В и К.
Ако вие прецените може да поканите управителя да каже няколко думи по отношение на
бизнес-плана, за да имаме повече яснота.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Познавам много добре в личен план управителя на “В и К”. Познавам семейството
му. Напълно подкрепям всичко каквото прави Илия. За съжаление мога да кажа, че там се
управлява трудно и всичко онова , което бихме направили ние като принципал и общината и
ръководството на “В и К” и доведеме до по-добро състояние на “В и К” ще бъде от полза.
Ще го подкрепя с удоволствие.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Според мен пропуск беше, че на ИК не присъства управителя на дружеството.
Наистина проблемите не са малко и могат да бъдат решавани с планиране и с
разбирателство от страна на принципала ОбС. Но ние трябва да бъдем непрекъснато в
течение на това какво се случва там. Знаем, че предстоят сериозни промени във “В и К”
сектора в България и такива, които ни касаят нас като община и това е сериозния дебат,
който трябва да водим в ОбС заедно с кмета, ОА, управителя на дружеството а защо не да
поканим на една ИК или сесия представител на Министерството на регионалното развитие
във връзка с промените, които предстоят във “В и К” сектора и да изберем най-правилния
път за нашето “В и К” дружество. Имам предвид това, че ние рано или късно трябва да се
присъединим към консолидиран “В и К” оператор или да създадем такъв ако е възможно.
Именно по това трябва да се съсредоточим дългосрочно. Както каза г-н Костадинов плана
ще го гласуваме, за да дадем възможност на дружеството да работи, но управителя е тук.
Управителя е тук бих призовал и него да каже за плана, защото едва ли всеки е имал
възможност да се запознае в дълбочина с плана, който предлага.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Заповядайте г-н Илиев.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Общински съветници.
Действително бизнес-плана е доста обемист като материя и аз няма да се спирам на
всичко. Ще обърна внимание на най-важните неща. Това, което ви интересува вас като
принципал, че жителите на общината потребители на услугата , че цената на водата за
настоящия период на действие на бизнес-плана е запазена, т.е от 2010 г. цената на водата не
е променяна и няма да се променя през 2016 г. Вода 0,69 лв., отвеждане 0,11 лв., 0,34 лв.
пречистване. Мога да кажа, че това е може би най-ниската цена на вода в цяла България с
изключение на 1-2 общини държат нашите нива. Искам да обърна внимание на
инвестиционната програма. Инвестициите, които възнамеряваме да направим през тази 1
година. Тя е съставена само от наши специалисти, които всеки се занимава с неговия ресор
на действие и сме се стремили да изпълним максимално това от което има най-голяма
нужда предприятието. За целта сме заложили рехабилитация на резервоар в с.Делян 33 000
лв. Резервоара тече там водата е помпажна, изразходват се много средства за ел.енергия и
належащо е да бъде изпълнено. Залагаме закупуването на самосвал 20 000 лв. Имаме
намерение да го вземеме 2-ра употреба тъй като цената на нов е доста висока. 2 леки
автомобила заложили сме 12 000 лв. лекотоварни, заложили сме доста средства за
рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в града мисля 15 000 лв. Имаме подмяна
на помпи в 2 от селата Тополница и с. Грамаде. Там сме заложили 9 000 лв. Помпите са
доста остарели и е наложително да се сменят.Заложили сме изплащането на 24 000 лв. за
багера купен през 2014 г.. Общо инвестициите възлизат на 129 000 лв., като това е заложено
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и не означава, че последствие на работата няма да изскочи нещо допълнително. Имаме и
автоматизирано наблюдение на 2 от резервоарите.За селата Тополница и с. Грамаде идеята е
да следиме евентуално за възникване на течове, аварии и т.н. Там сме заложили 4 000 лв.
Ако имате други въпроси може да отговоря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Илиев. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Сега взима думата като председател на групата на ОДБ. Дебата за “В и К” тепърва
предстои. Това, което чухме е крайно незадоволително, тангентира по повърхността на
проблема. Чухме за социална функция а нищо не чухме за задълженията на “В и К”.
Увеличават ли се, намаляват ли се, което е основна наша грижа, защото …ако цитирам д-р
Кирилов”Положението е тежко на пациента, но в момента е стабилизиран”. Иначе казано
ще умре, но няма да е днес. Нищо не чухме за възвръщане на задълженията , за загубите на
вода те продължават да бъдат 72% и нагоре. Това което г-н Председател, г-н кмете аз мисля,
че трябва да се състои във “В и К” е затягане на редиците, стягане на дисциплината,
своевременно решаване на аварии и още по своевременно асфалтиране на
извършените…Ясно е, че със 100 000 лв. дружеството нищо не може да направи по
отношение на подмяна на водопреносната мрежа. Поне това което разкопае да го ремонтира
и възстанови. Никой да не се заблуждава в тази зала, че нещата са розови, напротив
положението е изключително тежко, нека мине този бизнес-план с оглед и на бъдещите
избори считам, че на следващия ОбС ще трябват твърде много усилия да отделят за
състоянието на “В и К”.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз по бизнес-плана мисля да не коментирам, по-скоро мнение за начина на работа на
“В и К”. Не е тайна, че проблема “В и К” е ежедневен. Не е тайна броя на авариите, които
възникват и начин на рехабилитация. Това е нещо върху което г-н Илиев като кмет имам
сериозни претенции. Ние знаем, че “В и К” финансово няма как да говори за подмяна на
водопреносната мрежа, но ангажименти като поддръжка и доставка на тази услуга към
нашите съграждани е само тяхна. Незнам доколко колегите са обърнали внимание на
предложението ни за капиталови разходи за 2016 г. темата инфра структура е основна. Това
преминава през подмяна на водопреносна мрежа. Никой не си прави илюзии, че едно
преасфалтиране без подмяна е разумно. Тук има тема, по която очаквам и ОбС като дойде
на дневен ред обсъждането да бъде подготвен и активен. Имаме заложена по интегриран
градски транспорт една немалка част от улиците на града, които да бъдат преасфалтирани.
Обхвата е ако не бъркам порядък от 7,8-до 10 км. начин на финансиране общината стопанин
е трябва да го осигурява, но поддръжката г-н Илиев е ваша грижа. Когато възникне
коментар в посока ресурс за поддръжка съжалявам дали е “В и К”, дали е БТК или ЧЕЗ
всеки, който се упражнява върху инфраструктурата на града е длъжен да възстановява. Тук
опира до начин на работа. Определено не опира само до ресурс, опира до начин на контрол,
начин на изпълнение на рехабилитацията. Това е в пожелателен аспект.
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Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Реплика от г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Извинявам се г-н кмете на ИК обсъдихме следния въпрос. Когато започне въпросния
проект за който чухме от медиите, където предвиждате смяна на водопреносната мрежа
дали парите ще дойдат от проект, дали от ПУДООС…ако не със средства от където и да
било говориме за сериозна сума. Връщаме се към социалните жилища, където стотици
хиляди бяха за тази инфраструктура. Говорихме с г-н Георгиев, който присъстваше на
комисията е ли възможно по някакъв начин “В и К” да изпълнява и да усвои тези средства.
Да се намери някакъв механизъм…получавате пари обявявате поръчка, фирмите
кандидатстват някой печели и извършва тази подмяна. Комисията искаме да ви попитаме
дали не може тези пари да усвои “В и К” и отчасти е да помогнем за неговото финансово
състояние?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет
“В иК” имаха намерение да участват при подмяна на “Евтим Трайчев”.За съжаление
по ЗОП правилата са еднакви. По ЗОП те си се явиха като участник за подмяна. Другия
въпрос е цената е решаваща. Цената на “В и К” беше по-висока. Затова казвам като
обсъждаме такива теми очаквам да бъдем така единомислени, защото това е много добро
предложение и вярвай, че посоката беше тази.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ако ми позволите и аз ще се изкажа. Дебата наистина е много по-дълбок от това да
коментираме дадено управленско решение. Идеята е перфектна. Лично аз поемам
ангажимента да направим едно информирано решение у всеки един общ.съветник с
представители на министерството ако трябва с депутати от комисията, със служители от “В
и К” дружеството, включително и ръководството на дружеството, така и с администратори
от ОА защото отговорността за това което се случва с качеството на водата, която достига
до всеки един от жителите на община Дупница е на всички нас, които присъстваме тук.
Понеже аз идвам от бизнеса и не е тайна за никого и не мога да употребявам други имена
освен истинските. Това, което прилагаме към населението е геноцид. 60 годишни
канцерогенни тръби доставят питейната вода за населението на община Дупница, което
население обикаляме и казваме много добри управници сме гласувайте за нас. Истината е,
че ние трябва да вземем решение в зависимост от това до какво съгласие постигнем за
бъдещето на …качеството на питейната вода и за това тези нови преасфалтирани улици
колко често и по какъв начин ще бъдат ремонтирани заради това качество. С оглед на
всичко това и няма смисъл да отлагаме непопулярните решения защото щяло да има избори,
избори постоянно има. Предлагам в най-скоро време и когато имаме възможност за една
среща и да поканим експертите, които да ни информират какво трябва да се случи да се
съберем ако трябва на извънредна сесия ако трябва неформално извън сесия, където да
обсъдим всички възможности и след това проекто решенията да бъдат обсъдени на една
сесия където каквото мнозинство постигнем такова решение да вземем.
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Защото в момента стоим пред една стена и се правиме, че не я виждаме а тя стената е
плътна и може да се окаже препъни камък за много поколения напред. Говорим си за
инвестиционна програма от 130 000, която следва да обезпечи със собствен ресурс“В и К”
дружеството, а не си говорим, че десетки милиони лв.са необходими за да се реши
проблема. В момента и този и всеки следващ управител го пращаме да бъде пъдар на обран
бостан. Ако аз имам укор той се състои в това, че не може управителя да ми каже” Ние не
сме падищари”. Ако не сте падищари ще намерите да от ремонтират тия дупки. Не може
всяка дупка направена от вас да стои за вечни времена и да трови очите и колите на всички
граждани на града. До момента в който стигнем до крайно решение трябва да намерим
решение, защото това не може да продължава. Не може да продължава и прекомерното
копаене на ново асфалтирани улици и безкрайните ремонти на една и съща улица. В тази
връзка искам да ви кажа, че преди около 2 месеца имахме с г-н Чимев среща не с г-н Илиев
а с целия актив на дружеството, където коментирахме нещо което да бъде заложено в
бизнес-плана. Това е дори преди крайното решение на проблема, че ние възложихме на
управителя да изработи такъв бизнес-план, който да обезпечи всички улици, които имат
повече от 2 или 3 месечно ремонта да бъдат обезпечени с инвестиционни средства ако
трябва и със заемен ресурс за подмяна на водопроводната инсталация изхождайки от това,
че икономиката подсказва, че 3 ремонта на една улица са по-скъпи от подмяната на
водопровода. Г-н Илиев, това не го виждаме в бизнес плана ви, което е укоримо. Вие сте
заложили подмяна но тя е по-малко в сравнение с това, което предстои да се направи.
Заповядайте г-н Илиев.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Искам да кажа, че пред настоящата 2015 г. започнахме по този начин. Бяха
подменени 5 улици в града с наши средства и 2 водопровода в кв.”Ценеви”, кв.”Байкал”.
Направили сме такъв списък и за настоящата година напролет почваме с общината. Дал съм
ги тези списъци. За съжаление започна зимата, напролет продължаваме по същия начин.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Според мен бизнес-плана е това да се покаже тази инвестиционна програма.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Ние сме го направили така бизнес-плана, че в него има заложени ремонтни средства,
но аз казах че в процеса на работа тези средства ще се увеличат. Няма как с 15 000 лв. да
отремонтираме повече улици. 15 г. бяха заложени по-малко средства, преизпълнили сме
този план така, че и към КЕВР всичко е изпълнено по предходния бизнес-план. Прав сте
повече от 2-3 аварии на една улица на стотина метра отсечки…подмяна изцяло. Излиза поскъпо всеки един ремонт…пари на вятъра.след това с помощта на общината асфалтираме
този участък и знаеме, че там вече няма да има проблем. Действаме спрямо интензитета на
авариите. Където са повечето там подменяме. Пролетта март април продължаваме.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
И аз благодаря. Имате думата колеги.
Ако няма желаещи ще гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения бизнес-план, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
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“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 198м, ал. 2 от Закона
за водите, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 69
1.Общински съвет Дупница изразява положително становище и съгласува Бизнес план за развитието на “Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – гр. Дупница за
удължения регулаторен период до 31.12.2016 г.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 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 04220.2.21, м. “Под селото” по кадастралната
карта на с. Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 г. на ИД на АГКК. /вх. №
806/12.12.2015г./
Ще гласуваме допуск до разглеждане, защото е първата от извънредните докладни.
Който е “за” да бъде разгледана докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Тъй като докладната не е гледана в комисии ще си позволя да дам едно мнение.
Става въпрос за преотреждане на земеделска земя за жилищни нужди. Само през една улица
в източна посока започват строителните граници на селото. Освен това преотреждайки го за
жилищни нужди с нищо не се влошава средата на живеещите. Затова мисля да предложа на
колегите да гласуват за докладната.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря арх. Пилев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
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Едно уточнение само. Става въпрос за тези терени, които са по пътя от лявата страна
така ли? Пътя посока Бистрица от лявата страна? Където се строят и къщи и халета…къде е
мястото?
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Не е точно по пътя за Бистрица, защото както сочи голямата карта е в някаква
уличка, но обръщам внимание, че е в близост до строителните граници на населеното място,
които са с по-тъмен цвят.
Има ли други желаещи?
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

29
няма
няма
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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), и чл. 38, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ),Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 70
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 за поземлен имот с
идентификатор 04220.2.21 м. „Под селото” по кадастралната карта на с.Бистрица, одобрена
със Заповед № 300-5-60/05.08.2004г. на ИД на АГКК, за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и
съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с жилищно
предназначение.
2.Разрешава на Христо Георгиев Христов и Иван Николов Остришев, собственници,
съгласно Нотариален акт № 11,том II, дело №461 от 19.03.1997 година, Договор за
доброволна делба от 26.05.1997 год., изх.№ 53 / 26.05.1997 год. от Кметство с.Бистрица,
Нотариален акт № 193,том XI, дело №2413 / 2003 год., вх.р-р № 3092 от 30.12.2003 година
на поземлен имот с идентификатор 04220.2.21 м.„Под селото” по кадастралната карта на
с.Бистрица, одобрена със Заповед № 300-5-60/05.08.2004г. на ИД на АГКК, да възложат
изработването 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 на поземлен имот с идентификатор 04220.2.21
м.„Под селото” по кадастралната карта на с.Бистрица, одобрена със Заповед № 300-560/05.08.2004г. на ИД на АГКК, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното
задание.
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, “РИЛА ГАЗ” ЕАД, “ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ
Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и втора точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост, находящ се на партерен етаж в административната сграда на
Община Дупница и определяне на начална наемна цена. /вх. № 814/15.12.2015г./
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Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към протокола/
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Гласуваме дали ще разглеждаме тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за

65

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

отсъства
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и чл. 76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 год., последно доп. с Решение № 48/27.03.2015 г. на Общински съвет
Дупница/, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на част от общински недвижим имот с идентификатор 68789.17.54.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, във връзка със скица № 15503107/19.11.2015 г., представляващ помещение с площ от 4.00 кв.м – за поставяне на
банкомат, съгласно издадено удостоверение с изх. № 08-09-1274(1)/19.11.2015 г. от Главния
архитект на община Дупница, обособена част от партера в сградата на Община Дупница, кв.
62, УПИ ІІ – за община и поликлиника, пл. “Свобода” по регулационния план на град
Дупница, публична общинска собственост по АОС № 727/07.02.2002 г., за срок от десет
години при следните условия:
1.1. имотът се отдава само по предназначение – за поставяне на АТМ /Банкомат/;
1.2. начална наемна цена – 100.00 лв. /сто лева/ месечно, в която не е включен 20%
ДДС;
1.3. депозит – 20.00 лв. /двадесет лева/;
1.4. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за наем със спечелилия участник.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на община Дупница, относно Даване на съгласие за кандидатстване с проект на община
Дупница по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020; Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен приоритет № 3: “Повишаване на
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИП3: “Намаляване броя
на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни
услуги в общността”. /вх. № 815/15.12.2015г./
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Гласуваме допуск до разглеждане на тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
/ чете проекта за решение от докладната записка приложена към протокола/
Ако ми позволите да ви обърна внимание. В списъка, който виждате на 65-66
общини сумата, която община Дупница има право да ползва е 2-ра по размер след столична
община, т.е това е някаква атестация и за други неща. Мисля тук не би трябвало да има
съмнение това, което предлагаме е разумно, добро и касае една малка част от нашите
съграждани.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Въпреки, че е извънредна на нас ни беше дадена на заседанието на ИК. Г-жа
Петровска хвърли малко светлина върху проекта, но бих искал г-н кмете да поясните това
вероятно касае трита центъра в ромските махали и които сега следва да получат финансова
помощ, за да се продължи тяхната дейност. Така ли най-общо…и ако може яснота.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще помоля г-н Георгиев да внесе допълнителна яснота.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам.кмет:
Уважаеми дами и господа общ.съветници,
Г-н Кмет,
Г-н Костадинов.
Прав сте. Тези центрове, които бяха създадени по един проект финансиран със заем
от Световната банка. Действително нашият проект е сред положителните примери на
национално равнище. Има възможност за допълнително финансиране в рамките на наймалко 24 месеца по ОП “Човешки ресурси”. Идеята е същите услуги да се предлагат в
центровете, същите дейности да се осъществяват. Хората, които са се справяли добре да
продължат от април месец работата си и да се превърне в постоянна услуга.
/ въпрос от място/
Текучество винаги има. Имаше някои проблеми доста позиции трябваше да се
осигурят.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Георгиев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Наистина на ИК въпреки, че е извънредна докладната я обсъждахме и искам от името
но общ.съветници…когато критикуваме администрацията я критикуваме. Сега наистина
отдела изготвил тази процедура можеме да го похвалиме, защото виждаме в този списък, че
може да имаме финансов ресурс втори в България след Софийска голяма община и пред
други големи общини. Затова искам и от името на общ.съветници да изразя благодарност
към хората изготвили проекта.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Попниколов.
Г-н Костадинов реплика.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Много стана възвишен тона, но не са чак толкова розови нещата г-н Попниколов,
защото имаше доста сериозни проблеми. Тека центъра работи, но в махалите не е така.
Второ. Чудесно привлечени средства назначени хора, само че тука говориме за
интеграция, говориме за хора, които ще получават заплата а колко ще работят. Мисля, че е
време и този дебат да се състои особено в такива проекти по меки мерки, когато
назначаваме едни хора на работа. Не, че контрола обратния е слаб но ние целиме да
привлеме средствата а сега като, че ли е дошло време г-н кмете да обърнеме внимание и
върху качеството и върху изпълнението. Не го казвам за да критикувам центровете доста
време не работеха, затова и попитах г-н Георгиев дали е решен кадровия проблем.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Павлов
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
В същата посока в която се изказаха и колегите преди мен поздравления не само за
екипа изготвил този проект, но и за проектите които гласувахме преди това. Контрола
наистина трябва да бъде завишен не само по меките мерки, но и по изпълнението на
проектите. Общината може още по-сериозно не само да разчита на фирмите, които
контролират процесите общината като собственик да осигури приемането на тези обекти в
добро състояние, с което да гарантира дълготрайното им ползване.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г- н Павлов.
Има ли други желаещи?
Г-н Попниколов реплика.
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Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ. съветник:
Репликата ми към колегите е, че виждате как дебата се пренася на друго ниво. От
началото на първия мандат на кмета дебата беше как да осигуриме средствата. Сега това,
което казах е, че общината работи и сега трябва да търсим качество, което не е лошо затова
ви подкрепям.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г- н Попниколов.
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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

31
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Об.С
прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
1.
Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да разработи и
кандидатства с проектно предложение по процедура на директно предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие” по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020; Приоритетна ос 2:
“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; Инвестиционен
приоритет № 3: “Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична
цел 3 към ИП3: “Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез
предоставяне на социални и здравни услуги в общността”.
2.
Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на настоящето проектно
предложение в това число подписване на всякакви финансови и технически документи,
необходими за реализиране дейностите по проекта.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община
Дупница/приета с Решение №30/28.02.2008 г. на Общински съвет-Дупница с посл. изм. и
доп./. /вх. № 817/15.12.2015г./
Гласуваме допуск до разглеждане на тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само две приказки. Идеята е синхронизиране на нашата наредба със закона. Не
правим нищо в посока промяна размер на данък или такса. Има някои неща основното е
разделяне на дължимите суми двукратно в годината до 30 юни и до 31 октомври.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г- н Чимев.
Имате думата колеги.
Ако няма желаещи гласуваме.
Който е “за” това да бъде приета , моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 73
1. Общински съвет Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница, както
следва:
§1. В глава втора “Местни данъци”, раздел І “Данък върху недвижими имоти” чл. 11
се изменя и придобива следното съдържание:
чл.11 Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до
30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
§2. В глава втора “Местни данъци”, раздел ІV “Данък върху превозните средства”
чл.40 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:
чл.40.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация
въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните на общината се предоставят от Министерството на финансите.
(3) Служителят на общинска администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(4) При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото
лице представя документ от компетентен орган.
(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.
(6) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до
30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) Заплащането на данъка е условие за редовността при годишния технически
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на
издаден или заверен от общината документ.
§ 3. В глава втора “Местни данъци”, раздел ІV “Данък върху превозните средства”
чл.47 се изменя и придобива следното съдържание:
чл. 47: Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянен адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в
случаите по чл.54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в
която е регистрирано превозното средство.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на нейното приемане.
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:

***
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Двадесет и пета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Предоставяне на безвъзмездно право на управление на
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ /ИАРА/ върху общински
недвижем имот – частна общинска собственост, с площ 15.95 кв.м, представляващ обособено
помещение от третия етаж в четириетажна масивна административна сграда, находяща се в
гр. Дупница, ул. “Св. Ив. Рилски” № 20. /вх. № 820/17.12.2015г./
Гласуваме допуск до разглеждане на тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, мотива за тази докладна е виждате писмо, което съм пускал до министъра на
земеделието и до ид на ИАРА. Имаха намерение да затворят изнесения офис в Дупница с
цел спестяване на разход на този офис и спестяване на наши непрекъснати ходения до
Кюстендил за билети. Предлагам докладна за отдаване на помещение безвъзмездно, за да
запазиме тази структура.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г- н Чимев.
Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н кмете,
Колеги.
На пръв поглед една доста обикновена докладна, но аз искам да благодаря на г-н
кмета и да обърна внимание на всички колеги, че когато институциите работят ръка за ръка
и тук посочвам местното представителство на ИАРА, което поставяше този проблем и пред
нас като общ.съветници и г-н кмета че се намери правилното решение, защото хиляди хора
не само от община Дупница но и от съседните общини Сапарева баня, Бобошево, Рила и
Кочериново трябваше за получаване на административни услуги да пътуват до областния
град. Затова искам да изкажа от името на гражданите благодарност към г-н кмета, че е
намерил положително решение, защото иначе се получаваше всяка година за
администрирането на дадена услуга да се пътува както много граждани пътуват до
областния град. Тука е мястото да посочим, че ние като общ.съветници ако имаме в бъдеще
подобни проблеми, защото се е налагало в миналото да работим заедно с г-н Попниколов
като шев на здравната каса за отварянето на съответния офис в Дупница. Имали възможност
за подпомагане от общината нека го вършим, защото е в полза на гражданите. Затова исках
да обърна внимание колко е важно на един човек дребен факт намиране на помещение и в
същото време решава проблемите на хиляди хора на които се налага да пътуват до
областния град.
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Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г- н Гущеров.
Г-н Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н кмете.
Това е една реплика към г-н Гущеров.
Риболовен билет се вади точно за 5 минути по интернет там където продават
рибарски такъми си има начин за вадене на билети. Така, че в технологична ера не знам
какво е това притеснение да се извади едно билетче. Точно 5 минути трае процедурата.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-жа Николова заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ. съветник:
Благодаря г-н председател.
Аз не омаловажавам дейността на кмета с това, че той е намерил помещение и може
би сега се намира представителството на ИАРА в същото помещение, така че то не е
намерено но е същото помещение в което се намира и сега….
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Четете госпожо Николова…безвъзмездно…това е разликата.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ. съветник:
Не. Разликата е в това, че вие намирате помещението а благодарността трябва може
би да бъде и към общ.съветници, които ще гласуват това ваше предложение.Моля ви да
бъдем коректни, когато правим…да вие също имате поздравления затова, че сте направили,
но мисля че поздравления трябва да има от гражданството и към общ.съветници които ще
дадат своето предполагам положително становище за тази предложена докладна. Искам да
бъдем коректно, когато благодарим за нещо и тези мои колеги, които гледат в комисии
докладните да получат своята благодарност.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Николова.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Понеже е време за благодарности…сега да благодариме на кмета, на ОбС , ще си
благодаря и сам защото от този микрофон ние сме говорили тука не е въпроса къде се вади
риболовния билет и каква е инстанцията. Аз съм поставял пред вас въпроса общината да
осигури максимален брой офиси на всевъзможни контролни инстанции, за да може да
подобриме инвестиционната среда. Когато дойде инвеститор в Дупница да има на една ръка
разстояние съответния инспектор, той максимално бързо да разгледа въпросите и да може
този инвеститор да си свърши работата. Както се “спаси” агенцията по кадастъра, както се
разкри офис на здравната каса да си пожелаем г-н кмете…по същия начин и за НАП и за
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още десетки инстанции. Затова отново казвам и аз ви поздравявам, даже съм изненадан
приятно дано тази тенденция продължи.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Г-н кмете естествено ще подкрепиме тази докладна, но има опити и др.офиси да се
изнесат. Аз ви запознах…НОИ, пенсионно да остават по 1,2 човека и другите да заминат в
Кюстендил. Беше за от нова година. Отложиха го, сега пак има някакви сигнали. Време е не
само да запазиме такива изнесени офиси а и да получиме самостоятелни такива там, където
е възможно. Рибари не знам колко има и колко ще пътуват ама пенсионно и НОИ
представете си колко хора отиват ежедневно.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Реплика г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Имам чувството, че ние тук не сме избрани от дупничани да защитаваме техните
интереси и не зависимо, че голяма част от съвременното общество може да си служи с
модерните технологии аз не мисля, че всички хора, които ползват даден вид услуга ще се
възползват от електронната услуга. Става въпрос не само за получаване на съответния
билет, но и получаването на дадена информация как да ….да отглеждат рибата и т.н.така, че
нека да не омаловажаваме работата на кмета. Към г-жа Николова. Да благодаря за
поправката трябва да благодариме на всички общ.съветници, които ще гласуват.
Към г-н Пехливански да се бориме за всяка институция, която може да има офис тук.
Не мога да отмина думите на г-н Кирилов, защото така да се каже лично. Когато се правят
хубави решения за гражданите ние не бива да ги отминаваме с лека ръка. Да ние решаваме
проблеми на хората. Нека не го пренебрегваме с лека ръка.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Гущеров.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Само две думи. Г-жо Николова не е важно дали аз, дали вие важно е акта който
предлагам да бъде гласуван. След като гласува ОбС става действащ. Така, че позволете ми и
аз да ви благодаря, не само на мен да ми благодарят. Усещам, че го приемаме лично.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров

за
за
за
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4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
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 ЗМСМА,
чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 74
1. Общински съвет Дупница взема решение за предоставяне на безвъзмездно право
на управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ към
Министерство на земеделието и храните със седалище София, върху общински недвижим
имот – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 54/10.02.1997 год.,
с площ 15,95 кв.м., представляващ обособено помещение /стая/ от третия етаж в
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четириетажна масивна административна сграда, с адрес Дупница, ул. “Свети Иван Рилски”
№ 20.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договор за безвъзмездно право на управление.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и шеста точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на
ползване на ОбДТ “Невена Коканова” за целите на проект по Първа Покана за набиране на
проектни предложения по Програма “Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
/вх. № 821/17.12.2015г./
Гласуваме допуск до разглеждане на тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Имате думата г-н Чимев да представите проекта.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
/ чете проекта от докладната записка приложена към протокола /
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Разгледахме и тази докладна на ИК. Г-н Георгиев присъстваше на комисията. Г-н
кмете, понеже не е достатъчно ОбС да гласува с оглед положението със сградата на театъра
и ИК препоръча или вие или г-н Георгиев да се срещне с читалищното настоятелство, за да
ги помоли в срок да подкрепят това предложение.
Иначе казано за хората, които не са запознати сградата е съсобственост между
общината и читалището по съдебно решение и респ. не е достатъчно само ние да гласуваме
ще трябва и читалището да се съгласи. Молбата ми е да доведеме до вашето знание в
своевременни срокове да се срещнете с читалищното настоятелство, за да може този проект
да се случи, защото е доста добър и важен.
Благодаря .
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата колеги.
Гласуваме.
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1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8, ал.1
от Закона за общинската собственост (ЗОС), Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 75
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1. Общински съвет Дупница дава съгласие за предоставяне за целите на проекта,
общински имот, с идентификатор 68789.17.21.1.2, с площ 862 кв.м., включен в активите на
ОбДТ “Невена Коканова”, публична общинска собственост, с Акт за собственост №1720 от
08.06.2009г., в срок 5 години след приключването му, в случай, че проектното предложение
бъде одобрено за финансиране.
2. Общински съвет Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да осъществява
всички правни и фактически действия в изпълнение на т.1 от решението.
***
***
***
***
***
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последна точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно Определяне на
възнаграждението на Председателя на ОбС Дупница. /вх.№825/17.12.2015г./
Гласуваме допуск до разглеждане на тази докладна.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

/ чете проекта от докладната записка приложена към протокола /
Преди да дам думата ще обясня мотивите.
Умишлено вкарах докладната като извънредна…като всички са уморени надявам се
и зрителите да не гледат в момента, за да не звучи популистично.
Аз пред всички включително и на председателски съвет отбелязах, че не мога да
отделя времето, което се нуждае този пост да му бъде отделен заради което считам, че не е
нормално въпреки това, че каквото трябва да бъде направено ще бъде направено. И с оглед
на нежеланието ми да се шуми по темата затова точката е последна.
Благодаря ви ако ме разбирате, ако не пак ви благодаря.
Имате думата за изказвания.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
2
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата, Об.С прие
РЕШЕНИЕ
№ 76
1. Председателят на Общински съвет - Дупница работи при намалено работно време
/4 часа/.
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2. Председателят на Общински съвет-Дупница не получава месечно трудово
възнаграждение.
3. Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет-Дупница в
размер на 20 работни дни
4. Председателят на Общински съвет - Дупница не получава допълнително
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
5. Настоящото решение влиза в сила от 06.11.2015г.
***

***

***

***

***

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

Заседанието бе закрито в 13.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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