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......

ПРОТОКОЛ
№5
Днес 20.05.2016 г. в Заседателната зала на Община Дупница се проведе V редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 28 общински съветници.
Отсъства Виолета Инкьова, Емил Христов, Кирил Кирилов, Христо Михалчев и
Славчо Павлов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.10
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 28 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам V редовно заседание за 2016 година на Общински
съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 326 / 13.05.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 024040
и поземлен имот с проектен № 022102 в землището на село Джерман. /вх. №
248/11.04.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 021080
в землището на село Джерман. /вх. № 249/11.04.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
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ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 000493
в землището на село Дяково. /вх. № 284/03.05.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на “Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца”, Булстат 0002616301427, с адрес гр. Дупница, област Кюстендил,
община Дупница, площад “Свобода” № 1 върху общински недвижим имот – частна
общинска собственост, с площ от 230.00 кв. м, попадащ в сграда с идентификатор
68789.17.54.7. /вх. № 285/03.05.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на сдружение “Съюз на слепите в
България”, ЕФН 2193159408, със седалище и адрес на управление гр. София, район
Илинден, ул. “Найчо Цанов” № 172 върху общински недвижим имот – частна общинска
собственост, с обща площ от 50.32 кв. м, представляващ две стаи от 34.32 кв.м и
прилежащо помещение от 16.00 кв.м на втори етаж от пететажна масивна сграда,
находяща се в гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. /вх. № 286/03.05.2016 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални
пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. /вх. №
287/04.05.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на община Дупница, подготвен
за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд – инвестиционната програма за
климата. /вх. № 288/05.05.2016г./
8. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане за сведение на отчет на управителя на “ГУМ – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница внесен в изпълнение на Решение № 41/02.03.2016 г. на Общински съвет
Дупница. /вх. № 290/05.05.2016г./
9. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на
Емилия Петрова Стоилкова, живуща в с. Крайници, ул. “Гео Милев” 1. /вх. №
291/05.05.2016г./
10. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1926” с. Джерман. /вх. № 292/05.05.2016г./
11. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1927” с. Самораново. /вх. №
293/05.05.2016г./
12. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Спартак – 2006” гр. Дупница. /вх. № 294/05.05.2016г./
13. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1939” с. Яхиново. /вх. № 295/05.05.2016г./
14. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Зора – 1858” гр. Дупница. /вх. № 296/05.05.2016г./
15. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
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бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пенчо Славейков – 1978” гр. Дупница. /вх. №
297/05.05.2016г./
16. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Светлина – 1927” с. Бистрица. /вх. №
298/05.05.2016г./
17. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1902” с. Баланово. /вх. № 299/05.05.2016г./
18. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1911” с. Червен брег. /вх. №
300/05.05.2016г./
19. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов – 1978” гр. Дупница. /вх. №
301/05.05.2016г./
20. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1978” гр. Дупница. /вх. №
302/05.05.2016г./
21. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Развитие – 1910”
с. Крайници. /вх. №
303/05.05.2016г./
22. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Генерал Георги Тодоров-2011” гр. Дупница. /вх. №
304/05.05.2016г./
23. Изслушване на Началника на РУ – Дупница за състоянието на оперативната обстановка в
Община Дупница.
24. 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 и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 307/09.05.2016 г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общинска програма “Оптимизация на училищната мрежа в Община Дупница” за 2016
г.. /вх. № 308/09.05.2016г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Създаване
на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница. /вх. №
309/09.05.2016г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
състава на местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове в Община Дупница. /вх. № 310/09.05.2016г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2015 г. /вх. № 313/10.05.2016г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Кандидатстване пред ПУДООС с проект “Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. “Бистрица”.
/вх. № 314/10.05.2016г./
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30. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. и разпределение на печалбата на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 315/10.05.2016г./
31. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /вх. № 316/10.05.2016г./
32. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “Финансово-счетоводна къща
- Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 317/10.05.2016г./
33. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 318/10.05.2016г./
34. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 319/10.05.2016г./
35. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Промени в поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет.
/вх. № 320/10.05.2016г./
36. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Община Дупница. /вх. № 321/10.05.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
В началото са постъпили предложения за допълване на дневния ред с вх. № 343 и 345
от кмета г-н Чимев с докладни с вх. № 324, 325 и 341. Това са допълнителните които са
предложени от г-н Чимев. И второ заявление от мен, което е за допълване на дневния ред с
докладни с вх. № 332 от д-р Кирилов и № 340,342. Т.е. така предложения дневен ред с 36
точки да бъде допълнен с 6 извънредни.
Който е да допуснем 6-те извънредни докладни, да ги включим в дневния ред, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Сега гласуваме дневния ред от 42 точки с включените 6 извънредни в него.
Който е “за” приемане на дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 024040
и поземлен имот с проектен № 022102 в землището на село Джерман. /вх. №
248/11.04.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 021080
в землището на село Джерман. /вх. № 249/11.04.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 000493
в землището на село Дяково. /вх. № 284/03.05.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на “Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца”, Булстат 0002616301427, с адрес гр. Дупница, област Кюстендил,
община Дупница, площад “Свобода” № 1 върху общински недвижим имот – частна
общинска собственост, с площ от 230.00 кв. м, попадащ в сграда с идентификатор
68789.17.54.7. /вх. № 285/03.05.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне право на безвъзмездно ползване на сдружение “Съюз на слепите в
България”, ЕФН 2193159408, със седалище и адрес на управление гр. София, район
Илинден, ул. “Найчо Цанов” № 172 върху общински недвижим имот – частна общинска
собственост, с обща площ от 50.32 кв. м, представляващ две стаи от 34.32 кв.м и
прилежащо помещение от 16.00 кв.м на втори етаж от пететажна масивна сграда,
находяща се в гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. /вх. № 286/03.05.2016 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Внасяне на
предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални
пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. /вх. №
287/04.05.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на община Дупница, подготвен
за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд – инвестиционната програма за
климата. /вх. № 288/05.05.2016г./
8. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане за сведение на отчет на управителя на “ГУМ – Дупница” ЕООД – гр.
Дупница внесен в изпълнение на Решение № 41/02.03.2016 г. на Общински съвет
Дупница. /вх. № 290/05.05.2016г./
9. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на
Емилия Петрова Стоилкова, живуща в с. Крайници, ул. “Гео Милев” 1. /вх. №
291/05.05.2016г./
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10. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1926” с. Джерман. /вх. № 292/05.05.2016г./
11. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1927” с. Самораново. /вх. №
293/05.05.2016г./
12. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Спартак – 2006” гр. Дупница. /вх. № 294/05.05.2016г./
13. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1939” с. Яхиново. /вх. № 295/05.05.2016г./
14. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Зора – 1858” гр. Дупница. /вх. № 296/05.05.2016г./
15. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пенчо Славейков – 1978” гр. Дупница. /вх. №
297/05.05.2016г./
16. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Светлина – 1927” с. Бистрица. /вх. №
298/05.05.2016г./
17. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1902” с. Баланово. /вх. № 299/05.05.2016г./
18. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1911” с. Червен брег. /вх. №
300/05.05.2016г./
19. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов – 1978” гр. Дупница. /вх. №
301/05.05.2016г./
20. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1978” гр. Дупница. /вх. №
302/05.05.2016г./
21. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Развитие – 1910”
с. Крайници. /вх. №
303/05.05.2016г./
22. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Генерал Георги Тодоров-2011” гр. Дупница. /вх. №
304/05.05.2016г./
23. Изслушване на Началника на РУ – Дупница за състоянието на оперативната обстановка в
Община Дупница.
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24. 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 и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 307/09.05.2016 г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общинска програма “Оптимизация на училищната мрежа в Община Дупница” за 2016
г.. /вх. № 308/09.05.2016г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Създаване
на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница. /вх. №
309/09.05.2016г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
състава на местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове в Община Дупница. /вх. № 310/09.05.2016г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2015 г. /вх. № 313/10.05.2016г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Кандидатстване пред ПУДООС с проект “Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. “Бистрица”.
/вх. № 314/10.05.2016г./
30. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. и разпределение на печалбата на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 315/10.05.2016г./
31. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница. /вх. № 316/10.05.2016г./
32. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “Финансово-счетоводна къща
- Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 317/10.05.2016г./
33. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 318/10.05.2016г./
34. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на годишния отчет и баланс за 2015 г. на “Ученическо хранене Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 319/10.05.2016г./
35. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Промени в поименния състав на Постоянните комисии на Общинския съвет.
/вх. № 320/10.05.2016г./
36. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на
територията на Община Дупница. /вх. № 321/10.05.2016г./
37. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор № 68789.606.254.1.41 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 37.00 кв.м., с адрес гр. Дупница,
ул. “Солун” №4, ет. 3. /вх. № 324/12.05.2016г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Проект по
ОП”Региони в растеж 2014-2020”. /вх. № 325/12.05.2016г./
39. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на наемател, настанен в него по административен ред. /вх.
№ 341/19.05.2016г./
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40. Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ. съветник, относно Утвърждаване от
Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размерът на отпуснатата сума, за
финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на
семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблечи на територията
на Община Дупница. /вх. № 332/13.05.2016г./
41. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Утвърждаване състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет –
Дупница по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС). /вх. № 340/18.05.2016г./
42. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Даване на съгласие за прекратяване на собствиност чрез доброволна делба на
собствени самостоятелни обекти в сграда № 68789.17.21.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Дупница /читалище/ между Община Дупница и “Народно
читалище ЗОРА – 1858”. /вх. № 342/19.05.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преди да пристъпим към питанията. Постъпило е заявление с вх. № 334 от г-н Михаил
Панчев с искане за изказване. Имате думата г-н Панчев.
Г-Н МИХАИЛ ПАНЧЕВ – гражданин:
Уважаеми дами и господа.
Искам само да съобщя Сдружение “Духът на Дупница” вече има регистрация с
Решение на Окръжен Кюстендилски съд № 45 от 04.04.2016 г. Замисъла и съдържанието на
сдружението е да осъществява дейност, която да покрива културно-историческото настояще,
минало и бъдеще на Дупница. Има за цел да инициира национални, световни участия на
сдружението като един орган който защитава честта и славата на дупнишката община. В този
смисъл сдружението ще бъде един помощник на ОА и заедно с това ще докладва ОбС и
уважаемите общ. съветници какво се прави по тези проблеми. Няма съмнение, че вашата
дейност е много натоварена днес, няма повече да ви запознавам. Важното е, “Духът на
Дупница” ще възкреси славата на Дупница като център на културно историческото минало
на България и като едно прекрасно бъдеще за гр. Дупница.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Панчев.
Пристъпваме към питания и декларации. В началото само ще прочета един протокол с
вх. № 281 от 28.04.2016 г. с който протокол д-р Кирил Кирилов, д-р Крум Бонев и Иван Танев
обявяват група “Дясна либерална група” с Председател Кирил Кирилов и членове Крум
Бонев и Иван Танев.
С вх. № 289/05.05.2016 г. е постъпило питане от ПП “Народен съюз” до г-н Чимев. Ще
помоля д-р Николова да представи питането си.
Ако искате, аз съм длъжен да ви дам думата да го представите.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Аз благодаря за дадената дума, но ние сме го поискали в писмен вид отговора на тези 5
въпроса. Получих отговорите току що, така че ще се запознаем и ще направим своя коментар
допълнително. Благодаря.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Николова. Второ питане с вх. № 333/14.05.2016 г. от Емил Гущеров.
Имате думата г-н Гущеров да представите питането си.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Колеги,
Г-н Чимев.
Аз също получих като г-жа Лорета Николова писмен отговор преди малко на моето
питане. Ще се възползвам от възможността да го поставя пред цялата общественост на
Дупница и да чуем отговора на въпроса тъй като е от изключителна важност и тази
възможност ще я използвам по скоро заради това, че като един призив към колегите тука
които са в залата и чрез медиите да получи отзвук така в община Дупница отговора на това
питане, защото мисля, че тук е мястото където трябва да се поставят въпроси и да се
получават отговори, а не чрез слухове и то от колеги и невярна информация да поставяме под
съмнение даден проект или нещо и да се доверяваме. Тъй като до мен достигнаха такива
информации от хора работещи най вече в тази структура. Моето питане е насочено г-н Чимев
към един въпрос свързан с общинската болница.
/чете питането/
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Гущеров. Имате отговор, няма да отговаряме в зала.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви.
За да бъде пълен и ясен отговора искам лека хронология да ползвам. Да напомня на вас
колеги какво сме гласували.
/чете отговора на питането с вх. № 333/17.05.2016 г./
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев.
С вх. № 339 е постъпило искане за декларация от “Движение 21”. Имате думата д-р
Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Колеги, не съм го написал и ще се опитам две изречения да формулирам това което
решихме заедно с Вилето и се надявам да стигне до всеки един и след това на Председателски
съвет това което ще ви предложа да го из коментираме и евентуално на следващото заседание
на ОбС да залегне като точка от дневния ред.
Преди 15 години настъпи така да кажа преструктуриране в общинското здравеопазване
в града. По стечение на обстоятелствата общинската болница е разположена на територията
на бившата транспортна и бившата военна болница. От тогава до днес, от вътре така да кажа
вътрешно не е извършено каквото и да е опресняване на боя и всичко под нея. Наложи ми се
преди известно време да погледна…. В интерес на истината в транспортна болница не бях
ходил много отдавна. Често да ви кажа вътре в себе си възроптах сериозно. За това апелирам
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към общ. съветници със следното. В началото на този ОбС ние приехме така да кажа
остойностяване на това което правим в рамките на календарна година. Смятам, че всеки един
от нас е дошъл първо заради публичния интерес, а може би и зарази още нещо, но последното
за което е дошъл е парите да бъдат похарчени от него самия. Позволих си чрез съдействието
на зам. кмета по здравеопазване да изпратиме човек от общината и да направи едно
остойностяване на това какво би ни било необходимо да направим този ремонт в болницата.
Сумата е някъде около 93 - 94 000 лв. Убеден съм, че ще стигне до всеки и ще приемем като
лично предизвикателство и ви предлагам хонорара за 2016 год. с решение на ОбС на
следващата сесия да го предоставим на административното ръководство на болницата и под
наш контрол, ние ще решиме как да бъде изразходван за вътрешно пребоядисване на
болницата. Защото освен лекарствата и персонала и обстановката лекува болните.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Соколов.
Преминаваме към дневния ред. Точка първа от дневния ред е докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинският съвет
на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от
Преходни и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от
2010 г.) на поземлени имоти с проектен № 024040 и поземлен имот с проектен № 022102 в
землището на село Джерман. /вх. № 248/11.04.2016г./
Ще помоля арх. Пилев за становище на комисията по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията разгледа докладната и нейното становище е тя да бъде приета. Използвам
случая да ви кажа, че следват още две с абсолютно еднакво съдържание докладни за които
становището е идентично и за това ги съобщавам наведнъж.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря арх. Пилев. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, по повод на такъв тип докладни коментарите които са възникнали. На 26 май в
11.00 часа г-жа Димитрина Христова от Областна служба по земеделие ще бъде насреща.
Който има интерес, мисля, че комисията по ТСУ е желателно да присъстват. Въпроси от типа
как, защо, механизъм, наши съмнения които са възниквали понякога. Бъдете ангажирани да
го нарека, заповядайте. Нека да ги изговориме за да спрем или поне да бъдем на ясно от тук
на сетне при такива ситуации, въпроси които възникват дали биха били коректни. Само това
исках да добавя.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата. Няма желаещи. Ще 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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 60
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Велин и Фидана
Бачеви съгласно Решение № ДЖ128/09.07.1993 год. по преписка с №1940/04.12.1991 год. на
Общинска служба по земеделие гр.Дупница и скица-проект № Ф20979/29.01.2016 г., и скица
– проект Ф20980/29.01.2016 год., както следва:
• Поземлен имот с проектен №024040, с адрес на поземления имот: село
Джерман, община Дупница, област Кюстендил, местност “Калдръмо” с площ
4,625 дка, начин на трайно ползване Нива - общинска собственост и
• Поземлен имот с проектен №022102, с адрес на поземления имот: село
Джерман, община Дупница, област Кюстендил, местност “Кладенецо” с площ
2,954 дка, начин на трайно ползване Нива - общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на
Общинска служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Втора точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни
разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти
с проектен № 021080 в землището на село Джерман. /вх. № 249/11.04.2016г./
Арх. Пилев даде становището на комисията. Имате думата 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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския поземлен
фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на наследниците на Велин Димитров Бачев съгласно
Решение № ДЖ646/23.09.1999 год. по преписка с №9193/17.03.1995 г на Общинска служба по
земеделие гр.Дупница и скица-проект № Ф20981/01.02.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен №021080 с адрес на поземленият имот: село Джерман,
община Дупница, област Кюстендил, местност “Църницата” с площ 1,917 дка, начин на
трайно ползване - Нива - общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Трета точка докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на
закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г.) на поземлени имоти с проектен №
000493 в землището на село Дяково. /вх. № 284/03.05.2016г./
Становището на ТСУ го имаме. Имате думата 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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 62
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Георги Христов
Гушански съгласно Решение № Д-817/13.07.2015 год. по преписка с №8509/04.08.1992 г., на
Общинска служба по земеделие гр.Дупница и скица-проект № Ф00814/06.01.2016 г., както
следва:
Поземлен имот с проектен №000493 с адрес на поземленият имот: село Дяково,
Община Дупница, област Кюстендил, местност “Реката” с площ 3,679 дка, начин на трайно
ползване - Нива - общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на
Общинска служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Четвърта точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне право на безвъзмездно ползване на “Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца”, Булстат 0002616301427, с адрес гр. Дупница, област
Кюстендил, община Дупница, площад “Свобода” № 1 върху общински недвижим имот –
частна общинска собственост, с площ от 230.00 кв. м, попадащ в сграда с идентификатор
68789.17.54.7. /вх. № 285/03.05.2016г./
Г-н Костадинов, за становище на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов.
От името на социалната комисия виждам, че д-р Кирилов го няма. Кой ще представи
становището? Г-н Крекманов, заповядате.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ – общ. съветник:
Положително е становището на здравната комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Имате думата колеги.
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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 61, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение № 8/31.01.2008 год., последно допълнена с Решение 48/27.03.2015 г. на
Общински съвет Дупница/, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, т.
5 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 63
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1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. в ч. ІІІ, т. Г – “Учредяване на
ограничени вещни права” – предоставя право на безвъзмездно ползване на следният имот:
самостоятелен обект с идентификатор № 68789.17.54.7.126 по кадастрална карта на гр.
Дупница, със застроена площ от 230.00 кв.м, попадащ в сграда с идентификатор
68789.17.54.7, построена в поземлен имот № 68789.17.54, гр. Дупница, с предназначение – за
здравни и социални услуги, находящ се в гр. Дупница, площад “Свобода” № 1, вх. 1, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 1668/10.09.2008 г. и схема № 15-161158/05.04.2016 г.
от служба по Геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил.
2. Общински съвет Дупница взема решение за предоставяне право на безвъзмездно
ползване на “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”, Булстат
0002616301427, с адрес гр. Дупница, област Кюстендил, община Дупница, площад “Свобода”
№ 1, на следният общински недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор №
68789.17.54.7.126 по кадастрална карта на гр. Дупница, със застроена площ от 230.00 кв.м,
попадащ в сграда с идентификатор 68789.17.54.7, построена в поземлен имот № 68789.17.54,
гр. Дупница, с предназначение – за здравни и социални услуги, находящ се в гр. Дупница,
площад “Свобода” № 1, вх. 1, съгласно Акт за частна общинска собственост №
1668/10.09.2008 г. и схема № 15-161158/05.04.2016 г. от служба по Геодезия, картография и
кадастър – гр. Кюстендил.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да сключи договор за безвъзмездно
ползване с “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” гр. Дупница за срок от
10 /десет/ години.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Пета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предоставяне право на безвъзмездно ползване на сдружение “Съюз на слепите в
България”, ЕФН 2193159408, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден,
ул. “Найчо Цанов” № 172 върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, с
обща площ от 50.32 кв. м, представляващ две стаи от 34.32 кв.м и прилежащо помещение от
16.00 кв.м на втори етаж от пететажна масивна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Солун” № 4. /вх. № 286/03.05.2016 г./
Ще помоля отново г-н Костадинов за становището и после г-н Крекманов.
Благодаря ви. Положително и на социалната комисия. Има ли желаещи 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

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 61, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение № 8/31.01.2008 год., последно допълнена с Решение 48/27.03.2015 г. на
Общински съвет Дупница/, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 38, т.
5 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 64
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 г. в ч. ІІІ, т. Г – “Учредяване на
ограничени вещни права” – предоставя право на безвъзмездно ползване на следният имот:
самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.2.8 по кадастрална карта на гр.
Дупница, попадащ в сграда с идентификатор 68789.606.254.2, построена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, съгласно схема 15-176251/12.04.2016 г. от Служба по геодезия,
картография и кадастър гр. Кюстендил, частна общинска собственост по АОС №
254/14.12.1998 г., а именно: помещения с обща площ от 50.32 кв.м, представляващи две стаи
от 34.32 кв.м и прилежащо помещение от 16.00 кв. м на втори етаж от масивна пететажна
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сграда /в дъното на коридора в пристройката към сградата/, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Солун” № 4.
2. Общински съвет Дупница взема решение за предоставяне право на безвъзмездно
ползване на сдружение “Съюз на слепите в България”, ЕФН 2193159408, със седалище и
адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. “Найчо Цанов” № 172, на следният
общински недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.2.8 по
кадастрална карта на гр. Дупница, попадащ в сграда с идентификатор 68789.606.254.2,
построена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254, съгласно схема 15176251/12.04.2016 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Кюстендил, частна
общинска собственост по АОС № 254/14.12.1998 г., а именно: помещения с обща площ от
50.32 кв.м, представляващи две стаи от 34.32 кв.м и прилежащо помещение от 16.00 кв. м на
втори етаж от масивна пететажна сграда /в дъното на коридора в пристройката към сградата/,
находяща се в гр. Дупница, ул. “Солун” № 4.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да сключи договор за безвъзмездно
ползване със сдружение “Съюз на слепите в България” за срок от 10 /десет/ години.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Шеста точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал
родител. /вх. № 287/04.05.2016г./
Ще помоля г-н Крекманов да ни даде становището на комисията.
Благодаря. Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 65
1. Общински съвет - Дупница дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет на
Република България предложение за отпускане на персонални пенсии по реда на чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване на Фани Емилова Стоянова, родена на 26.05.2006 год., и
Камелия Емилова Стоянова, родена на 02.07.2013 год., с постоянен адрес гр. Дупница, ул.
“Аракчийски мост” № 27А.
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2. Общински съвет – Дупница възлага на Кмета на Общината да окомплектова цялата
административна преписка по случая и да я изпрати по компетентност на Национален
осигурителен институт – Централно управление, Дирекция „Пенсии”, с адрес: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски” № 62-64.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Седма точка докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Предложение за осигуряване на съфинансиране по проект на община Дупница,
подготвен за кандидатстване пред Национален доверителен екофонд – инвестиционната
програма за климата. /вх. № 288/05.05.2016г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Икономическата комисия имаме положително становище. Единствения въпрос към г-н
кмета. Дали може да изпълниме ангажимента за 15 % съфинансиране?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов.
Г-н Чимев имате думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Самото внасяне на такава докладна предполага, че е направен разчет и мисля, че тук
няма място за коментари. Детската ни градина № 11 в Таушаница е единствената която нито е
санирана нито са предприемани такива действия. Както преди години беше ОУ “Евлоги
Георгиев” в момента детска градина Таушаница. Така, че ангажимента ни като община, като
ръководство и като ОбС мисля, че трябва да бъде това детско заведение да добие вид какъвто
трябва.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви инж. Чимев. Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме отново поименно.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6, т.8 и т. 23 и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да осигури като собствено
съфинансиране средства в размер на 15% от допустимите разходи в изпълнение на проект по
Инвестиционната програма за климана на Национален доверителен екофонд, за подобряване
енергийната ефективност на сградите на ОДЗ № 11 “Таушаница”, намираща се на ул.
“Изгрев” № 24а.
2. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на общината да предприеме всички
необходими действия за реализиране на настоящото решение, както и да подписва всякакви
други финансови и технически документи, необходими за проектното предложение и
реализиране дейностите по проекта, в това число при спечелването му да учреди/издаде
адекватно обезпечение на авансовото плащане чрез запис на заповед.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Осма точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане за сведение
на отчет на управителя на “ГУМ – Дупница” ЕООД – гр. Дупница внесен в изпълнение на
Решение № 41/02.03.2016 г. на Общински съвет Дупница. /вх. № 290/05.05.2016г./
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Ще помоля г-н Костадинов за становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително е становището на икономическата комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Имате думата колеги за изказвания. Заповядайте г-н Димитров.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Колеги.
Значи ние разгледахме в икономическа комисия докладната. Становището е
положително по принцип защото трябва да приемаме докладната за сведение, но според мен
доклада който е представен е много повърхностно написан и въпросите които бяха зададени
нямат точен отговор. Значи изразходвани са 361 000 лв., ОбС дава разрешение за 200. Второ
от доклада не е ясно по какъв начин са избрани фирмите които да извършват ремонт. Защото
управителката пише, че одобрената от мен фирма я дава на кмета за одобрение. По какъв
начин не е ясно процедурата прозрачна ли е била и по какъв начин са избрани фирмите.
Отделно на трето место от отчета който ни е представен има съмнение, че по много разходи,
разходите по отделни пера имаме съмнение, че са много завишени. По отношение на това аз
предлагам да бъде създадена една комисия от ОбС, която да провери всичко това и на
следващо или по-следващо заседание да докладва и да имаме отговор по точно тези въпроси.
Благодаря за вниманието.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Димитров. Имате думата колеги.
Няма желаещи за изказвания. Сега ще се опитам да формулирам казаното от г-н
Димитров като допълнение в точка втора.
Създава комисия в състав от …….. Ние трябва да гласуваме евентуално тази втора
точка да я допълним и да определим и състава, защото в другия случай няма форма който да
бъде тази комисия създадена. Д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Според мен е по-редно първо да гласуваме дали изобщо да има такава комисия и след
това да я вписваме като втора точка, защото аз лично не смятам, че е правилно да се запише
направо втора точка и да се гласува докладната цялостно.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Николова. Точно това ще направим. Първо ще гласуваме втора точка
дали да я допълним, но трябва да я формулирам. Преди да сме я формулирали няма как да я
гласуваме.
Създава комисия в състав от 3 общ. съветника, която да установи целесъобразността
на направените разходи.
Ако гласуваме тази втора точка да бъде допълнена в решението ще определим кои да
бъдат представителите.
Който е “за” проекто решението да бъде допълнено с точка втора. Да бъде допълнена
точка втора в проекто решението, която да гласи: “Създава комисия в състав от 3 общ.
съветника, която да установи целесъобразността и законността на направените разходи”
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Който е “за” проекто решението да бъде допълнено, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
3
5

Предложението се приема.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Започвам вече да се съмнявам, че тука има някакви лични интереси. Да не би още
някой неуспял кандидат за кмет от ГЕРБ или кандидат за общ. съветник неуспял да бъде
устроен. Нещо такова има ли или няма. Тази комисия направи проверка. Има доклад. Какво
искаме повече. Ние не сме с разследващи функции. Кой знае какви сме ние общ. съветници.
Ясно, че има лични мотиви. Гонете тези предприятия които са с десетки хиляди лв. и стотици
загуба, вие сте се хванали тука. Явно, че има тенденция лична и това е ясно. Кръга на онези
които казах преди време май……..
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Г-н Пехливански, ще си позволя да кажа, че ние имаме кмет. Така, че нямаме неуспял
кандидат. Успяха всички съветници които пожелаха така, че не виждаме някаква причина.
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
На икономическа комисия две събирания правихме за дружествата. Колегата там не го
постави този въпрос. Можеше още там да го разгледаме и да го обсъдиме и сега да не
занимаваме целия ОбС. Другото което ме накара да гласувам против е това, че в началото на
годината имаше конкретни комисии които обследваха дружествата, фирмите, поръчките и
всичко. Ние не участвахме в тези комисии, участваха всички останали общ. съветници, но
информацията беше изнесена на заседание на ОбС и не виждам смисъл съветниците пак да се
ангажираме с такъв процес и да боксуваме на едно място. По добре да намерим някаква друга
ангажираност на общ. съветници където да насочим усилията си в нещо ново в нещо
градивно и полезно.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Констатациите г-н Павлов на тази комисия бяха, че средствата се преразходени в пъти
повече спрямо гласуваните от ОбС и за това поискахме този отчет, който се надявахме да
даде яснота и по отношение на целесъобразността на разходите. А този въпрос го обсъдихме
на група, така че ние според мен сме длъжни да искаме целесъобразността на направените
разходи и да го покажем пред гражданите. Защото с оправдания от рода кмета е съгласувал
оферта, ние не можем да разберем, кмета не е експерт който трябва да проверява цените дали
са издържани и дали отговарят на реалните пазарни и как са проведени процедурите.
Заповядайте г-н Гущеров.
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Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Искам да отправя една реплика към колегите, тъй като чух, че общинското дружество
ГУМ е най-добре стоящо от останалите дружества. Може по показатели реално сега не си
спомням от предишните доклади да бъде така, но това не означава, че то няма по-голям
потенциал. И искам да подчертая като ние хора които сме избрани от гражданите на Дупница
да защитаваме техните интереси, колеги трябва да има по-голяма прозрачност. И когато става
въпрос за почти двойна сума изразходвана от оказаната 200 000 и 361 000 не мисля, че една
такава комисия по някакъв начин ще затрудни колегите които ще участват в нея, защото
точно по този начин хората ще имат доверие в това което се случва в общинските дружества,
а ние като принципал трябва да защитаваме интереса на гражданите.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Гущеров. Благодаря и на вас г-н Пехливански за основателната
забележка.
Имате думата колеги да предлагате съветници в комисията.
Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
От групата на ГЕРБ предлагаме Йордан Димитров.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви г-н Председател. Правилна е забележката на г-н Пехливански. За това не
поисках думата защото по Правилник не можеме да се изкажем за дето съм гласувал “за”.
Сега обаче понеже имаме процедура първо от името на ОДБ ще предложиме отново г-н Иван
Раков, който участваше в одитната комисия. От друга страна и е вярно и не е вярно.
Наистина за енти път проверяваме ГУМ. Само, че и така паралелите също са верни.
Изразходвани много средства, което може да се каже пък и едно време същия аналогичен
случай имаше и във В и К, когато пък колегите подкрепиха комисия за В и К. Така, че за това
по принцип чисто политически нека наистина тези управители да усетят, че има контрол и не
само управителите да се усети, че има контрол на ОбС.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов.
Колеги имате думата да номинирате още един съветник. Заповядайте д-р Бонев.
Д-Р КРУМ БОНЕВ – общ. съветник:
Предлагам г-н Иван Танев.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Втора точка чета я отново формулировката:
“Т.2. Създава комисия в състав от 3 общ. съветника, която да установи
целесъобразността и законността на направените разходи в състав:
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- Йордан Димитров
- Иван Раков и
- Иван Танев ”
Имате думата сега колеги за изказвания.
/предложение от зала/
Има предложение да бъде допълнена комисията и да се разшири състава и с експерт от
администрацията който има нужната грамотност и разбира от тази материя, което е логично.
Т.е. комисията да стане в състав от 4-ма. Окей 5-ма. Г-н Гергов предлага 5-ма.
Който е “за” да редактираме текста от 3-ма на 5-ма, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
няма
8

Предложението се приема.
Записваме двама представители на ОА.
“Т.2. Създава комисия в състав от 5 члена общински съветници и представители
на общинската администрация, която да установи целесъобразността и законността на
направените разходи. Състава на комисията е както следва:
- Йордан Димитров
- Иван Раков
- Иван Танев
- Двама представители на общинската администрация”
Юристите ме допълват - Двама представители на общинската администрация,
които да бъдат определени с нарочна Заповед издадена от кмета.
Има ли желаещи за изказвания? Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложеното проекто решение с допълнена втора
точка, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
1
7

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 147, ал. 1 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.15 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 67
1.Общински съвет – Дупница приема за сведение отчет на управителя на “ГУМ Дупница” ЕООД – гр. Дупница внесен в изпълнение на Решение № 41/02.03.2016 г. на
Общински съвет Дупница.
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2. Създава комисия в състав от 5 члена общински съветници и представители на
общинската администрация, която да установи целесъобразността и законността на
направените разходи. Състава на комисията е както следва:
- Йордан Димитров
- Иван Раков
- Иван Танев
- Двама представители на общинската администрация, които да бъдат определени с
нарочна Заповед издадена от Кмета.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Девета точка е докладна записка от мен, относно Отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на Емилия Петрова Стоилкова, живуща
в с. Крайници, ул. “Гео Милев” 1. /вх. № 291/05.05.2016г./
Наследниците го допълваме в редакция на текста който сме записали.
Ще помоля за становище г-н Костадинов и г-н Крекманов след него.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително становище. В комисията единствения въпрос е какъв е остатъка във
фонда за тази година. Въобще какво се случва с фонда за подпомагяне.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Г-н Крекманов.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ – общ. съветник:
Положително е становището и на нашата комисия. Относно остатъка от фонда, не сме
го изразходвали още половината така, че имаме повече от 10 000 лв. Колкото до това дали е
достатъчно голям мисля, че трябва да се постави на формулирането на бюджета следващата
година.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Крекманов. Имате думата колеги. Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря за дадената дума, но колегата Спас Андреев ние отпускаме пенсията на г-жа
Емилия Петрова Стоилкова, която е била в изключително увредено състояние с телково
решение. Била е в болница и за голямо съжаление пациентката е и починала, въпросната
госпожа. Може би за наследниците трябва да се отпусне……..
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
За това допълних наследниците.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Да. Защото нещата са………
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Надявам се, че и за протокола отбелязахте, че допълнихме “на наследниците на г-жа
Емилия Петрова Стоилкова”
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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1 от АПК и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 68
1.Общински съвет – Дупница дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. на наследниците на Емилия Петрова Стоилкова,
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живуща в с. Крайници, ул. “Гео Милев” 1, по Заявление до Община Дупница с вх. № 94-Е178/15.03.2016 г.
2. Средствата да се осигурят от бюджета на Община Дупница, дейност “Общинска
администрация” §4214 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60,ал.
1 от АПК.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Десета точка в дневния ред е докладна записка мен, относно Приемане на Доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ
“Пробуда – 1926” с. Джерман. /вх. № 292/05.05.2016г./
Ще помоля г-жа Диканска за становището на комисията по образование и култура.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА – общ. съветник:
На всички докладни които са относно читалищата становището на ПК е положително с
няколко препоръки. Ако може читалищния секретар на читалище “Пенчо Славейков – 1978”
да представи справка за разходите, защото тя липсваше в отчета. Отчетите от читалищните
секретари да се попълват на така обявените формуляри, защото някои от читалищните
секретари ги бяха направили със свободен текст. Следващото нещо е читалищните секретари
да се придържат към читалищната дейност. Не е редно да се превръщат в тур оператори и да
извършват единствено екскурзии и библиотекари без да имат школи, без да имат групи, без да
имат обучение. И нека тези читалищните секретари в чиито читалища има школи да участват
по-дейно в мероприятията на Община Дупница.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-жо Диканска. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател, дали тука е секретаря на читалището в с. Джерман? Имам един такъв
въпрос. В 90% от отчета пише участие на Абракс и там и там и онам. Питам това читалищна
група ли е или е частна школа. Това ми е въпроса, ако е тука читалищния секретар от
Джерман. Ако го няма читалищния секретар от Джерман или някой представител от Джерман
това е голяма обида според мен към ОбС да не дойдеш да си защитиш отчета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Дали присъства читалищния секретар на с. Джерман? Ако ми позволите
колеги ще взема думата и аз за да изразя позицията на колеги която беше изразена на
Председателски съвет. Оказа се, че не всички се отнасяме формално към тези отчети, както
формално се отнесохме към Програмата която приехме на читалищата преди няколко месеца,
което е изключително радостно за мен. Аз самия този въпрос съм го повдигал още през
предния мандат. Не бих си позволявал допълнително да взимам отношение и думата ако
въпроса не беше повдигнати от кметове на населени места. Тъй като ние в момента няма
много какво да направим, освен да приемем тези отчети или да не ги приемем естествено,
което няма кой знае какво отношение към функцията на читалищата. Предлагам на една
следваща сесия да гласуваме декларация с текст до Министерство на културата с която
декларация всъщност да поискаме промяна в Закона. Промяна такава в Закона, че да позволи
на читалищата да бъдат по-близо не само до хората, а и да бъдат по-близо до общините и до
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кметствата и до потребностите говоря на хората от гледна точка и на кметовете на населени
места. В която декларация да отразим всички тези забележки които не еднократно са
повдигани и в зала и на Председателски съвети, а пък и вероятно на групи. Така, че поех този
ангажимент пред кметовете и го потвърждавам сега, че на Председателски съвет ще обсъдим
този текст, а на следващата сесия всъщност и ще гласуваме декларация в тази посока. Това
исках да кажа.
Г-жа Диканска искаше думата.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА – общ. съветник:
Исках само да поясня, че това е детска танцова школа към читалището в с. Джерман.
Детска танцова школа. Всеки ръководител има право да си го назове както си иска.
Ръководителя. Той си е избрал това име. Само той може да ви отговори.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, темата читалища мине не мине и я отваряме. Може ли само внимание. Само,
че тук искам нещо друго да уточня или по-скоро да акцентирам. Читалищното настоятелство
на всяка читалище го избира населеното място. Колегите кметове които са тука отсреща сме
имали по различни поводи такива разговори. И тук секретаря, не че ги оправдавам колеги
секретари и председатели на читалищата, но кметове на населени места и самата общност от
тези населени места не бива да пренебрегва подобни избори на читалищни настоятелства.
Ако кмета и селото имат претенции към секретар и председател на читалище, има форма. На
общо събрание събират се сменяват. А иначе функциите на всяко читалище на всеки ни е
ясно каква е. Финансиране за мероприятия на село през читалище мисля, че не е добър
вариант. Не му е това работата на читалището. Не му е и работата разбира се когато има
повод някакъв в дадено населено място читалището да не присъства. В крайна сметка нали
точно е дейността на читалището. Да поддържа група, да развива дейност, като дойде
празника на град на село няма значение, да си покажат това което са направили. Е тука имаме
малко работа и ние колеги по населените места. Иначе останалото влиза в един режим про
форма.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Чимев. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ще говоря от името на групата на ОДБ, за това ако малко се продължи мога да се
позова на Правилника. Сега мислех да почна като колегата и да кажа уважаеми колеги, колко
е важна дейността на читалищата. Българщината която са запазили, онова огънче което тлее и
т.н. Понеже вече си дарихме заплатите за 2017 да си дариме заплатите за 2018 и 2019 за
читалищата, ако това е начина да се действа. Не търся нито селските кметове, нито кмета,
нито декларации до Министъра, а считам, че отговорността е на нас на ОбС в частност на
комисията по образование и култура. Направихме си една справка. Знаете ли колко е разхода
за читалищата за 1 година? 309 810 лв. без данните за читалище Славейков, които между
друго не са ми подадени. От тях за заплати 186 000 лв. и тука е разликата е заради читалище
“Зара” където има голям дисбаланс. Взимаме едно което и да е читалище поглеждаме
Самораново 15 000 – 10 000 за заплати, Джерман 10 000 – 6 000 заплати, “Спартак” 7 000 –
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5 400 за заплати, Яхиново 8 600 – 7 800 за заплати и т.н. и т.н. И се запитах даваме заплати на
13 човека при условно говоря без “Зара”. Тези 13 човека, 13 циганчета да ограмотят тази
година ще бъде голям успех. Какво направиха тези 13 човека? Погладнахме отчетите. Сега
тука има един много интересен отчет, който го каза колегата Гергов на Председателски съвет
и аз така много ми хареса цитата – “Събрахме се да отбележиме деня на будителите който се
превърна в своеобразен конкурс за най-добро домашно произведено вино”. Нали? Това е
отчет на читалище. Попитах се какво е читалище? Погледнах Закона. Читалище се създава от
150 души в града членове и от 50 в малките населени места. Тези събрани 150 човека ще
развиват дейност която е по Закона за народните читалища. Иначе казано ще развиват
танцови групи, най-вече Закона приоритетно казва за библиографска дейност. Погледнах
отчетите с малки изключения почти нулево завишаване на фонда за книги. Казах си добре,
като няма пари сега ще видиме членовете какво са направили. Погледнах членския внос.
Четири читалища 0 членски внос. Е чакай сега какво е това читалище, ние сме се събрали 150
души или 50 в селата и не внасяме членски внос. Примерно в читалище “Зора” е събрало 29
лв. членски внос. Най-голямото читалище. Ето сега колеги се обръщам към общ. съветници.
Това значи да си общ. съветник да се наложи, когато се наложи да взимаш трудни решения.
За това ние десните казваме така. Въведете проектното начало. И не случайно днес заявявам,
че ние от ОДБ повече няма да подкрепяме такива проформа документи. Обръщам се към
читалищата, към техните настоятелства. Ако желаят да получат одобрение от нас колкото и
да е проформа ще сложат ясни и точни задачи които ще изпълнят, ще обосноват какви
средства са им необходими. Ако трябва от 13 читалища ще останат 5 но те ще развиват една
истинска дейност. Както например има бистришко славейче, а не се нарича Абракс, защото в
тия читалища освен всичко друго ние даваме възможност на платени школи, почват да спорят
и т.н. Има и още един инструмент г-н Председател който е записан в Закона. Кмета всяка
година прави комисия в която участва един представител на общината и читалищните
секретари. Ето там аз предлагам, че може нашата комисия да поработи по образование и
култура, може да посети всяко едно читалище, може да анализира всяка една дейност. Това е
да си общ. съветник. Не да идваш тука и да “за” и “против” и довеждане, че имам работа. Ще
отидеш на място, ще оцениш, ще анализираш и тука като дойдеш ще дадеш ясно и точно
становище. Та нашата комисия заедно с комисията на кмета може да направиме наистина
революционна промяна в тази дейност. Ние сме готови от ОДБ. Въпроса е дали вие сте
готови.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Аз ще бъда по-кратък г-н Председател, но мисля, че всички които се изказаха до тук
недооценяваме крайно Закона и законодателството в България към момента. Читалищата не
са нито на кметовете, нито на общ. съветници. Читалищата са народни читалища по смисъла
на Закона и финансирането на читалищата става от Министерството на културата,
респективно от държавата. А за създаване на читалища г-н Костадинов наистина
законодателството се е произнесло как става това нещо. За това какво ще прави едно
читалище решава Управителния съвет и самото читалище. Дали ще чества Лазаров ден,
Великден, празник на виното, това се и решение на самото читалищно настоятелство.
Приветствам да има по-голям контрол върху дейността, но този контрол не мисля, че трябва
да бъде от общ. съветници по смисъла на сега действащия Закон. И за това бих подкрепил
една такава декларация до Министерството на културата да помислят законодателите в
парламента какво може да се направи за подобряване дейността на читалищата и за
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повишаване на тяхната ефективност. Не правим друга сметка тук, че като говорим и
упрекваме читалищните дейци не отчитаме дейността на много читалища в нашата община,
която е достойна за похвала. И покрай тези които не са си свършили работата, например тези
които не са си дали отчета, ние пренебрегваме всички останали които през годината са
правили и са участвали в мероприятия и си изпълняват плановете които са си заложели в
началото на годината и се включват и в общинските мероприятия.
Така, че аз искам да благодаря на читалищните дейци и ще подкрепим отчетите на
читалищата. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Павлов. Г-н Костадинов за право на отговор. След това д-р Николова.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Понеже ми спомена името моя приятел г-н Павлов. Комунизъм в действие. То е
функция на културата, защото парите идват от Министерство на културата. От къде идват
парите от Министерство на културата? Не идват ли от нас? От къде идват тия пари? Те не са
ли пак наши? Не, те може би от Москва тия пари. Нали от някъде идват, от чувала. Това е
политическото мислене което аз предлагам да промениме за съжаление, нали…. После аз не
съм казал, че няма добри читалища. Да съм казал такова нещо? Казах, че има лоши. И казах,
че работа на ОбС в частност на комисията е да анализира…… Сега с какво впечатление
оставате аз не мога да ви кажа. Аз ви казвам факти и цифри. А точно законодателя е казал
какво да се случи – ОбС да даде или да не даде. Така ще ви го кажа по този начин. Именно с
оглед на това работи ли читалището или не работи. И като ми казвате как се създават, аз пък
ви питам, а как се развалят читалища. Когато тези 150 човека са създали читалище идва един
ден в който обаче те преценяват, че вече не искат да има читалище. Или за този ден ние не
мислиме. Сега мислиме да похвалим читалищните секретари за да гласуват за нас. Това ли е
начина г-н Павлов? Нашия бюджет е продънена нива. Оня ден говорихме за разни служби и
службички, сега говорим за разни други места където изтича, изтича парата. Това е
положението.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Да не бъда голословна с дълги изказвания и да не повтарям това което казват колегите.
Да има работещи читалища, които изискват нашето одобрение и похвали, има читалища
които не са разработили достатъчно своята дейност като читалищни секретари и читалища по
селата………. Коце, може ли да……….
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Моля ви колеги. Има изказващ се.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
На председателския съвет аз изразих своето становище, че Закона в този му вид за
читалищата би трябвало да бъде пипнат, променен така, че и тогава изразих своето становище
и становището на групата, че ние много от отдавна сме участвали в различни дебати в
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предишни ОбС що касае читалищата. Ще участваме активно в тази група или комисия или не
знам какво точно ще прави, ще решим формата под която ще се изготви това предложение,
което ще бъде одобрено от колегите и от нашата група на заседание на ОбС, което
предложение да го насочим към Министерството на културата, за да може да се направи
промяна в Закона за народните читалища касаещи начина по който се финансират читалищата
и начина по който се извършва евентуално някакъв контрол за дейността която се
осъществява в тях. Така, че от името на “Народен съюз” заявявам нашата подкрепа за
изготвянето на такова становище или предложение за промяна в законодателството. Т.е.
законодателния орган да пипне Закона за народните читалища.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви д-р Николова. Д-р Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Господине, за протокола считам се за десен човек. Във фамилията ми не е имало и
правя декларация няма и да има член на партията от ляво. Независимо от това смятам, че
принципа на който 25 години се действа….това е скъпо и няма смисъл от него е глупост. В
селата останаха малки такива искрици. Читалищата са едни от тия. Имам впечатления тук,
там където все пак тече някакъв колективен живот. По тая логика дайте всичко ще закрием и
няма да има никакви разходи. Елементарно, просто никакви разходи. Не защото имаше
процедури за закриване и за откриване. Аз разсъждавам така и апелирам към читалищните
деятели, защото през годините и аз съм правил срещи с тях. Винаги може и още нещо. Винаги
може да има и още една инициатива. То е въпрос и на желание у всички вас. Нека да се
опитаме с общи усилия да го направим. А що се отнася до вашата дейност, хората които искат
да я видят я виждат.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви д-р Соколов. Заповядайте г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – общ. съветник:
Колеги, вижте си проекта за решение. Ние приемаме не само отчет за изразходваните
средства, а и доклад за осъществените читалищни дейности. В частта за читалищни дейности
много правилно и комисията по образование и култура сподели становището на комисията.
Препоръчват повече читалищни дейности да се извършват. Едва ли един конкурс за найдобро вино от членовете на читалище “Георги Тодоров” е някаква читалищна дейност.
Разбира се, че трябва да похвалим читалището в Бистрица, в Самораново и други да не
пропусна някой да го обидя, но наистина трябва да насочим повече усилия върху това каква
Програма приемаме за читалищата в началото на всяка година и след това тази програма дали
е изпълнена от тези читалища, когато приемаме доклад за осъществените дейности.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Гергов. Нямам правото да ви дам думата госпожо, освен ако колегите
не позволят да направим това. Има желаещ гражданин да се изкаже. Не знам може би е
представител на някое от читалищата.
Колеги, който е “за” да дадем думата, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Предложението се приема.
Заповядайте госпожо.
Г-ЖА СПАСКА БЕЛЬОВА – чит. Секретар на НЧ “Пробуда 1902”:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Чимев.
Уважаеми зами и господа общински съветници.
НЧ са самобитна българска рожба. Те са създадени от нуждата на народа за знание и
информираност. От книги казвам, не само от читалищна дейност. От взаимопомощ. По Закон
те се състоят от определен брой членове, имат съдебна регистрация, т.е. самостоятелни
юридически лица с нестопанска цел. Техен ръководен орган е читалищното настоятелство
което се състои най-малко от трима членове. В Баланово те са 5. И контролен орган, т.е.
проверителна комисия също от трима членове. Върховен орган е Общото събрание от всички
членове. Дейността на читалището се отчита ежегодно на годишно отчетно събрание. Също
така се вземат решения и насоки за следващата година.
Както виждате читалищата не са свободни електрони без контрол и управление. По
Закон отношенията между читалищата и общината са на принцип на партньорството. Т.е.
водени от взаимна изгода, взаимопомощ и добра комуникация.
От гореизложеното искам да кажа, че общината и общ. съветници ако искат да
контролират читалищата, може да го прави много фино и елегантно спазвайки Закона за
народните читалища и доброто партньорство. Ако Закона не ви позволява пряко да
контролирате дейността то той ви е вменил правото да имате представител в комисия по
разпределение на читалищната субсидия. Това разпределение трябва да се случва на базата на
ясни критерии съобразно указания на Министерство на културата. Това в случая не е така.
Няма ясни критерии и не се спазват указанията на Министерство на културата за
разпределение на субсидията. Т.е. няма критерии, няма правила. Над 80% от общата субсидия
отива за 6-те читалища в гр. Дупница и под 20% остават за 7-те читалища в селата. Ако искате
да контролирате и да подпомагате читалищната дейност първо можете да спазите Закона и да
отделите част от общинския бюджет за дофинансиране на читалищата. Второ, да изработите
ясни критерии съобразно с конкретните указания на Министерство на културата, както
формулата на училищата предполагам нещо от сорта трябва да се случи. Активно да
подпомагате читалището за изготвяне и кандидатстване по проекти, включително и като
партньори по такива. Също така можете да подпомагате дейността на председателите които в
голямата си част са на доброволен принцип с указания и актуална информация. Въпреки
смешно ниските си бюджети читалищата са стабилни финансови институции без кредити, без
просрочени задължения и със закътан минимален остатък за следващата година.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Д-р Николова. Може би реплика.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Ами не няма да направя реплика защото имам впечатления от редица читалища на
територията на територията на Община Дупница и Спаска като представител на читалището в
Баланово смея да кажа, че това е едно от много добре работещите читалища, за което

33

поздравления Спаске. Това обаче което тя набеляза, че само забележете 6 читалища получават
80% от субсидията, а останалите читалища на територията на общината са принудени да
извършват дейност с оставащите 20% от този бюджет което е едно много минимално перо.
Може да ги попитате селските читалища с какви средства разполагат те една част от тях, с
какви суми могат да извършват и дейността и да заплащат консумативите. Единствения начин
по който те успяват да се справят е кандидатстването по програми и спечелването на проекти
от където могат да развиват допълнителна дейност. Всичко останало което се разпределя от
тази комисия, по скоро забележките са наистина за тази комисия, крайно време е да дойде
момента за едно по-правилно разпределение на средствата за читалищата на територията на
Община Дупница.
Аз още веднъж благодаря на Спаска за това което каза на всички ни, защото отдавна
трябваше да го чуе ОбС. Мисля, че е казано в комисията но не е имало чуваемост.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Е разгеле. Значи стигаме пак до там. Комисията към кмета, аз предложих комисията
към ОбС да проверят дейността и да преразпределят едни средства които казахме вече от
къде идват, от Министерството в Министерството от къде идват не знам. Спаска и на мен ми
е приятелка, но поглаждам 9 000 за Баланово, 7 000 за “Спартак”. Сега ако е тука госпожата
от “Спартак” тя пък ще каже “Спартак” каква хубава дейност има. Е какво казах аз в крайна
сметка? Нашата комисия от ОбС да изследва в детайли дейността на читалищата и когато
следващия път се изправи да се изказва да каже това читалище има певческа група, ама не
платена певческа група, а певческа група към читалищата. Спаска участва в проект Глобални
библиотеки с 50 лв., получила 250 тома. Доколкото Закона за народните читалища е приет на
22 януари 2015 год. Той Закона е нов. Сега нов Закон ние ще пишеме за промяна на закона.
Там наистина комисията е много ясно и Спаска е права, много ясно е определено какво
трябва да направи, кой участва в тази комисия. И аз просто предложих ако разбира се кмета
той има право да се възпротиви, аз предложех нашата комисия също да участва в дейността
на тази комисия. Това е смисъла. Но по-важното извинявам се наистина и повече няма да
взимам отношение е от къде идват парите. Това е големия въпрос. Те парите са толкова.
Точка, това са парите за читалищата в Дупница. На ОбС е дадена възможност да ги
преразпредели……. Извинявам се не може ОбС, комисията ги преразпределя, а ОбС да
одобри или да не одобри. Това е смисъла на това което разглеждаме в момента. Ако кмета
може да дофинансира, аз нямам нищо против. Само, че сега пак се връщаме към гледането на
бюджета. Т.е. догодина като гледаме бюджета нека си спомниме за читалищата, обаче ще
трябва да си спомниме и за болницата ще трябва да си спомниме и за улиците ще трябва да си
спомниме и за……. Това е уважаеми колеги смисъла на това което казах. Нека там където не
работят, съответно да не получават финансиране. Там където работят да получат двойно
финансиране. Иначе казано проектното начало.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Заповядайте. Съжалявам на г-н Павлов мога да му дам само за реплика. Изчерпих
възможността да ви давам думата.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Сега вече приемам това което чувам. Всъщност менторския тон в началото който беше
насочен към читалищата сега такъв менторски тон може би трябваше да има сега……Точно
така. Сега те разбирам. Грешката в работата е на ОбС и на комисията по образование и
култура. Там трябва да се вземат мерки и вече да се преразпределят правилно средствата за
работещи и неработещи читалища. Но не приемам и другото в менторския тон за това как се
казва тази група “Абракс”. Проверих току що абракс е магическа дума и полускъпоценен
камък. Всеки може да си кръщава както каза и колежката. Имаше и предложения в други
такива посоки. Не мисля, че тука е мястото да критикуваме кой как си кръщава групата.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Ще си позволя и аз само като реплика да се изкажа още веднъж. Очевидно
мисля, че се изказах ясно, но очевидно не съм бил достатъчно ясен. Според мен читалищата,
кметствата, училищата, църквата, това са институции на едно място които трябва да работят в
една посока. Това което ще си говориме на Председателски съвет и ще измислим формулата
по която да работим та да направим така, че тези институции да вървят ръка за ръка в обща
обществена полза. Когато при мен дойдоха хората които заявиха, че това не е така по
различните населени места, това вече е проблем. Така, че в тази посока както и по отношение
на разпределянето естествено, че имаме отношения които трябва да създадем и да
контролираме.
За това колеги аз предлагам да преустановим дебатите по отношение на читалищата, а
съвместно на този съвет да поканим хората, говоря за читалищните секретари, всеки да си
каже какви са му проблемите, какви са вижданията, има ли как да вървим заедно в тази
посока и изобщо на никого не е идеята да закрива читалища и да реже щатове. Идеята е да
направим така, че всички заедно да вървим в малко по полезна посока, а не да събираме
бабите на реката да си говорим за ланския сняг нали, а да създаваме групи да създаваме
дейност и да са просветните центрове тези места.
Предлагам да преустановим дебатите и който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Предложението се приема.
Гласуваме приемането на докладна № 292 за читалище “Пробуда” Джерман.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 69
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1926” с. Джерман.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Единадесета точка е докладна записка от мен, относно Приемане на Доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ
“Пробуда – 1927” с. Самораново. /вх. № 293/05.05.2016г./
Становището на комисията е положително. Имате думата колеги за изказвания. Няма.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 70
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни
дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1927” с.
Самораново.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Дванадесета точка е докладна записка от мен, относно Приемане на Доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ
“Спартак – 2006” гр. Дупница. /вх. № 294/05.05.2016г./
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Който е “за” приемане на докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 71
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Спартак – 2006” гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Тринадесета точка е докладна записка от мен, относно Приемане на Доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ
“Пробуда – 1939” с. Яхиново. /вх. № 295/05.05.2016г./
Има ли желаещи? Гласуваме.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 72
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1939” с. Яхиново.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следваща точка в дневния ред четиринадесета е докладна записка от мен, относно
Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета
средства за 2015 г. на НЧ “Зора – 1858” гр. Дупница. /вх. № 296/05.05.2016г./
Постъпило е заявление от г-н Гергов, че в качеството му на член на читалищното
настоятелство на НЧ “Зора – 1858” Дупница въпреки, че нямам какъвто и да било частен
интерес ви уведомявам, че няма да взема участие при обсъждането и гласуването на
докладни с вх. № 296 и № 342.
Има ли желаещи за изказвания по 14 точка? Няма.
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Който е “за” приемане на докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 73
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Зора – 1858” гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва петнадесета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно
Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета
средства за 2015 г. на НЧ “Пенчо Славейков – 1978” гр. Дупница. /вх. № 297/05.05.2016г./
Има ли желаещи? Няма.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 74
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пенчо Славейков – 1978” гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Шестнадесета точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане на
Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за
2015 г. на НЧ “Светлина – 1927” с. Бистрица. /вх. № 298/05.05.2016г./
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Има ли желаещи? Няма.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 75
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Светлина – 1927” с. Бистрица.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Седемнадесета точка е докладна записка от мен, относно Приемане на Доклад за
осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ
“Пробуда – 1902” с. Баланово. /вх. № 299/05.05.2016г./
Има ли желаещи? Няма.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 76
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пробуда – 1902” с. Баланово.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Осемнадесета точка. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1911” с. Червен брег.
/вх. № 300/05.05.2016г./
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 77
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1911” с. Червен брег.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Деветнадесета точка. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов – 1978” гр.
Дупница. /вх. № 301/05.05.2016г./
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 78
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Пейо Кр. Яворов – 1978” гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Двадесета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане на
Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за
2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1978” гр. Дупница. /вх. № 302/05.05.2016г./
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 79
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Христо Ботев – 1978” гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Двадесет и първа точка предпоследна от поредицата. Докладна записка от мен,
относно Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от
бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Развитие – 1910” с. Крайници. /вх. № 303/05.05.2016г./
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 80
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Развитие – 1910” с. Крайници.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Двадесет и втора точка. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности
и изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Генерал Георги Тодоров-2011” гр.
Дупница. /вх. № 304/05.05.2016г./
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, чл. 21,
ал.1, т. 23, във връзка с чл.27, ал. 3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 81
1. Общински съвет-Дупница приема Доклад за осъществените читалищни дейности и
изразходваните от бюджета средства за 2015 г. на НЧ “Генерал Георги Тодоров-2011” гр.
Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Предлагам 15 минутна почивка, тъй като сме в средата на дневния ред.
15 минути почивка.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Проверка на кворума. В залата присъстват 29 общински съветника. Имаме кворум.
Продължаваме работа.
Двадесет и трета точка от дневния ред.
Изслушване на Началника на РУ – Дупница за състоянието на оперативната
обстановка в Община Дупница.
Имате думата г-н Динев.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ - Началника на РУ – Дупница:
Благодаря г-н Председател.
Добър ден на всички. Казвам се Борислав Динев и съм Началника на РУ –
Дупница.Във връзка с предстоящото изменение на Закона за МВР, едно от изискванията е
Началника на РУ да запознава с оперативната обстановка в ОбС, със състоянието на
оперативната обстановка, за да бъдете вие запознати детайлно със ситуацията в града ни.
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Първоначално ще ви запозная с цифровото изражение за 2015 год. и ще се спра през 2016 до
настоящия момент с малко повече подробности. Идеята ще ми бъде не да кажа просто цифри
които някои ще запомнят най-вероятно повечето не, а реално да добиете представа за
престъпленията които са извършени тук в града ни в който живеем, живеят нашите семейства,
нашите близки и познати.
За 2015 год. са регистрирани криминални престъпления общи 829. За 2014 са 931. Като
цяло отчитаме 2015 год. с голям спад в регистрираните престъпления и повишаване ръста на
разкритите криминални престъпления.
Криминалните престъпления са следните видове:
Престъпления срещу личността – това са 47, касаещи изнасилвания, телесни повреди,
опити за убийство. Убийства нямаме за 2015.
Престъпления против собствеността – те са 418. От тях грабежи 3, кражбите
преобладават 312 бр. кражби. Измамите са регистрирани 24. От кражбите най-вече са
домовите кражби, т.е. кражби от къщи най вече по селата, отдалечените райони, вилните
зони.
Общо опасните престъпления – те са 255 за 2015 год. Умишлените палежи са 11 бр.
Притежаване на незаконно оръжие и боеприпаси са 3 бр. Посегателства спрямо МПС са 17
бр. Противозаконно отнети МПС-та са 8 бр. Кражби на МПС са 9 бр. Престъпления свързани
с наркотици са 24 бр. регистрирани за 2015 г.
В графата други престъпления са 109. Това са пътни произшествия с телесни повреди
и в общи линии не умишлените престъпления при които се носи наказателна отговорност.
Ще ви запозная от началото на годината по месеци с регистрираните престъпления.
За м. януари има 2 регистрирани престъпления от така наречените полови
престъпления. Едното е изнасилване на момиче под 14 год. в ромския квартал. Разкрито е.
Другото до съдебно е за разпространение на порнографски материали. И то е разкрито. Има 1
извършен грабеж за януари месец на пари. Установен е като извършител лице от ромски
произход. Регистрирани са общо 4 кражби, две от които са домови. Една от кражбите с поголяма медийна известност е кражбата от златарско ателие на Минчовия площад. Установен е
извършителя. Има противозаконно МПС през м. януари паркирано в хале вързано със СОТ.
След около месец е установен извършителя. Автомобила и вещите са установени в София в
ж.к. “Люлин”. Регистриран е през м. януари и един умишлен палеж. Палеж на входната врата
на училището “Отец Паисий” или “Паисий Хилендарски”. Установени са извършителите.
Няколко лица под 18 год., хулиганска проява. Един случай е регистриран за притежание на
канабис 63 грама. Известен е естествено извършителя. По линия на акцизни стоки е
установено едно лице което транспортира с цел продажба 120 литра алкохол и 1 бокс цигари
без акцизен бандерол тук на нашата територия където всички ние живеем. Регистриран е един
случай на незаконно притежаване на оръжие на бойна пушка и 1 случай на лице опитало да
подкупи служител на полицията. Образувано е до съдебно производство. Лицето е задържано
и в момента тече производството. През м. януари имаше няколко опита за блокиране на
магистрала Струма касаеща повишаване цената на винетките. От извършената проверка
участници в протеста бяха лица от Радомир, Перник, Благоевград, една десета бяха от
Дупница. Това са факти.
През м. февруари имаме противозаконно отнето също МПС с голяма сума пари в него.
Установихме след 2 дни в Крайници паркирано, подготвено да бъде транспортирано на друго
място, добре заключено. Регистрирани са 2 палежа, умишлени на автомобил и къща. За
момента не са установени извършителите. По линия на наркотици също имаме 1 случай.
Запознавам ви с престъпленията които са по-фрапиращи, с така по-медийна известност
и които съм решил, че ще ви направят впечатление.
Месец март регистрирано е едно самоубийство със самоделна пушка въздушна в
Самораново. Регистрирано е едно блудство в ромската махала. Задържан е извършителя.
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Блудства с момче което е с умствено отклонение, пак от ромската махала. Имаме два опита за
противозаконно отнети МПС-та. Установени са извършителите. Имаме регистрирана измама
в с. Крайници за сумата от 2 400 лв., измама по телефона на възрастен човек. Работи се и
извършителя ще бъде установен.
Настоящият месец имаме установено лице което носи в себе си 140 гр. амфетамин.
Задържано е вече с постоянна мярка. Като цяло има 12 кражби от които са домовите 2 на
апартаменти.
Месец април ново самоубийство в с. Джерман. Син се самоуби със законно
притежаваното оръжие пистолет на баща си, като разби касата преди това за да го вземе.
Причините са от битово естество. До съдебно производство е заведено за установени електро
детонатори в близост до контейнер. При евентуален палеж на този контейнер, както
обикновено се случва, щеше да се настъпи взрив. Установено е лицето което ги е изхвърлило.
Има до съдебно производство за стрелба по кучета. До момента не са установени
извършителите. Двама души са, тъй като са две до съдебни производства в различна част на
града с различно оръжие. По линия на наркотици са образувани 7 до съдебни производства за
притежаване на наркотично вещество от различно естество, главно канабис, амфетамини и
хероин. Говориме за миналия месец. Имаме лице което е с постоянна мярка задържане под
стража. Същият месец април установихме лаборатория за производство на канабис в с.
Луково, общ. Бобошево. Една добре изградена лаборатория с подгряване с винтилиране, с
помещение за пакетиране на готовата продукция и сушилна обособени 3 помещения. Тя е в
района на общ. Бобошево, но част от дрогата се е пласирала и в Дупница. Установено е
лицето, задържано е. Продължава работата съвместно с Окръжна прокуратура. В същия месец
три от седемте случая разпространение на наркотици в Дупница. Установеното лице което ви
казах е с постоянна мярка. Установени са две везни с които е замервал дрогата и в
последствие я е пласирал на територията на Дупница. За месеца са регистрирани 15 кражби,
две са домови от апартаменти. Извършителя на една от кражбите е установен.
Това са една малка част от случаите с които искам да ви запозная, да изостря
вниманието ви и да кажа, че голяма част от извършителите на тези престъпления са тука
живущи в нашия град, на нашата територия. Ние ги срещаме ежедневно е тук на алеята, на
площада. Потърпевшите също са тук. И тях срещаме. До настоящият момент РУ-Дупница
регистрира малко над 50% разкриваемост на тези престъпления. Т.е. поне половината от
регистрираните престъпления са с известен извършител. На фона на цялата страна това е
много добра разкриваемост.
До настоящият момент на нашата територия не сме установили мигранти, но със
сигурност ще има. Последният случай е спряхме 54 човека мъже на с. Клисура. Каналджия ги
е оставил в селото, насочил ги е надолу и им казал на там е Сърбия. Тръгнаха пеша. Спряхме
ги, беше в района на Самоков, така че те поеха случая. 54 мъже на възраст между 21 и 25
години, млади, жизнени, здрави. В държавите на тези мъже се водят военни действия от
много години. Тези мигрантите са свикнали с насилие, свикнали са да виждат насилие и
някои от тях да извършват такова. Трябва да се знае от обществеността, че ако има
установени такива групи лица или единични случаи не да ги съжаляват и да ги приютяват, а
незабавно да подават сигнал на всеизвестният телефон 112. Не може ад знаем, не може да
предположим в никакъв случай какво са замислили, какво ще направят.
От началото на годината като цяло в Дупница са регистрирани 7 противозаконни
отнети МПС-та. Установили сме 3-ма извършители на 3 МПС-та. Една от криминогенните
фактори които пречат или по-скоро са факт на нашата територия е затворническото
общежитие в Самораново. Там са лица с леки присъди на които им остава малък срок за
излежаване и считат се като цяло мотивите, че нямат интерес да бягат. Да но назад в годините
сме установявали лица които през нощта са напускали територията на затвора, извършвали се
престъпление, кражби и пак са се връщали в затвора. Охраната на затвора е нищожна. С това
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разполага държавния ресурс. На свиждане на тези лица идват огромен брой лица от всички
краища на държавата ни, като в голямата си част най вече сред ромското малцинство. Те
също са криминално проявени и са осъждани за престъпления. Ако са от далечните части на
държавата и остават да спят тука на наша територия. В хотелите. В следствие на което ние ги
наблюдаваме, ние полицейските структури. Това е един огромен обем работа, къртовска
работа която е невидима. Психиатричните отделения. Не им стига ресурс да лекуват лицата с
психо отклонения. Свързано е с медикаменти. Лекуват ги и ги освободят и те са тук на нашата
територия. Имаше случай миналата година на лице с отклонения което сряза гумите на над 10
паркирани автомобила без да се крие в светлата част на денонощието. То наказателно не е
отговорно, тъй като се лекува. Това е част от криминогенната обстановка. Престъпниците
които са лишени от свобода, настанени в затвора в Самораново и са настанени в болницата за
лечение, те на практика са без охрана. Има в туберколозно и в други отделения. Няма как при
всеки болен да има охранител. Също огромен обем който отнема ресурс.
Миналата година връщаме се пак по линия на наркотици, есента бе установена
огромна лаборатория в хижа Ловна в землището на Сапарева баня, която е бълвала повече от
година амфетамини и друга синтетика. Единственото до съдебно на територията на Областна
дирекция Кюстендил което е под наблюдение на специализираната Прокуратура е това до
съдебно. Докарахме 1 багажник наркотици.
Почти ежедневно за ваша информация има задържани лица в ареста за предварително
задържане за по 24 часа. През годината стават бройката стотици. Изпращане служители на
Елхово в командировка отнема от ресурса ни. Това е също част от оперативната обстановка.
Има случаи на пострадали полицаи в процес на изпълнение на служебните
задължения. От миналия месец има случай на пострадали двама служители. Случая в
Ресилово в което лице в нетрезво състояние насъсква кучето си, огромно куче кангал срещу
състава ми, двама души. Единия колега има 10 шева отгоре и 5 отдолу на ръката Ако не е
сложил ръката си ще му прегризе гърлото. Идеята на това което говоря пред вас е да ви
ангажирам, да ви кажа, че служителите на полицията вършат една тежка работа, не винаги
видима. Случва се и да пострадат. Повечето от вас като се каже, че става дума за полицията
си представяте автомобил с надпис полиция и двама души с палки за спиране по КАТ. Това е
един малък процент от дейността на полицията. Нека се знае от всички, че престъпността в
Дупница намалява, цифрите нямат приятели. Това показва статистиката. Респективно се
повишава разкриваемостта. Това показват цифрите.
Това е което мога да кажа пред вас до настоящият момент. До настоящият момент от
годината нямаме тежки престъпления които така да са пострадали служители на МВР, както и
медийно интересни случаи които да ви запозная с повече подробности, изключая случая
който казах. Аз завърших г-н Председател.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Динев.
Колеги имате думата за въпроси.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ние от групата на ОДБ вече анонсирахме , че готвиме нова Наредба за обществения
ред на територията на община Дупница. В тази връзка щe я дадеме и на вас за предварително
становище. Мерките, които предлагаме в общи линии са сериозно завишаване на санкциите
по отношение на мерките заложени в наредбата. Моя въпрос към вас е или по-скоро не ми е
ясно, когато се констатира такова нарушение и когато извършителя е ясен да се изчисти
технологията между съответния отдел в общината и РУ на МВР. Да се изчисти начена на
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съставяне на съответния административен акт съгласно закона, така че да може наистина
извършителя да бъде наказан. Целта на нашата наредба е най-вече превенция. Някои от
нещата не знам дали ще бъдат приети са доста сериозни…забрана за носене на хладно оръжие
и др. инициативи на територията на общината. Ако ОбС приеме тези мерки моята молба към
вас е дали наистина тези мерки ще могат да се приложат. Какво е вашето мнение и като
опитен блюстител на реда. Иначе казано има два вида приети така в правото по-мекия
вариант налагане на по-минимална санкция, която да бъде събрана и жестока тежка санкция,
която да действа превантивно? Какво е вашето мнение? Какво смятате, че общината или ОбС
може да направи по отношение на работата на полицейските служители от сорта kа видео
наблюдение ?
Благодаря.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Относно санкциите г-н Костадинов аз съм привърженик на репресиите а не на
методите на убеждение. Няма как да убеждавам някой, че върши нарушение или
престъпление. Аз съм привърженик на максималните санкции. Всички актове, които са
съставени независимо по кой закон, които зависят от моя резолюция са с максималната глоба
предвидена от закона. Тук не става дума за събираемост и да гледаме да бъде малка санкцията
за да събереме тая сума. Става дума за наказуемост на дадено лице с цел да не прави това,
което е направило. Това, което не може да се събере се изпраща на НАП. Санкциите не са
само свързани с административни актове.
Относно видео наблюдението Няма как да не апелирам някакво решение относно това
нещо. Имаме отлична стиковка с г-н Чимев и г-н Константинов относно действието между
общината и полицията. Видео наблюдението е нещо, което дава безспорна информация за
каквото ида било. Ще дам пример. Радомир има около 250 камери в града. Предполагам
участвали са в програма…в следствие на което регистрираните престъпления на територията
на града са с огромен спад а тези, които са си позволили да извършат престъпление бързо се
установяват. Няма как да съм против такива ваши решения.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Гущеров поиска думата. След него г-н Пилев.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Динев.
Цифрите, които изложихте пред нас създадоха една доста ясна картина на
криминогенната обстановка и престъпността, която има в община Дупница. Имам няколко
въпроса. Вие споменахте, че около 50% е разкриваемостта в РУ в Дупница. Това добре ли е
спрямо общата картина в страната и има ли такъв анализ какво е случващото се в предните
години? Другото е слушайки ви не чух за едни престъпления, които са разпространени в
страната и най-вече сред по възрастното население, т.н телефонни измами. Каква информация
имате относно този проблем? Третия въпрос възникна спонтанно на базата на това, което г-н
Костадинов спомена за подготвената промяна в наредбата, дали заедно с вас и др. институции
свързани с подрастващото поколение да предприемем превантивни мерки относно употребата
на наркотици, този съвременен бич на днешното общество. Защото където има търсене
винаги ще има предлагане.Заедно ние общ.съветници с вашата служба да предприемем
конкретни мерки от превантивен характер.
Благодаря.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Гущеров.
Г-н Динев.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Относно процента на разкриваемост, който е малко над 50% на фона на цялата страна
това е много добра разкриваемост. Като цяло дирекцията е на 12 място в страната по
разкриваемост от 28. Относно измамите по телефона. Най-голямата измама е за 2 400 лв.. на
възрастна жена в Крайници. За съжаление все още има възрастни хора, които по
стационарния телефон получават информация за свой близък, че е пострадал или причинил
ПТП или се нуждае от животоспасяваща операция или е задържан на границата в Италия и
трябва спешно да даде на напълно непознато лице крупна сума пари. Една от идеите да
говоря е да работите с това население, тъй като измамите стават тук и измамените са наши
близки, роднини…съседи, така че вие сте от разл.партии, но престъпленията нямат окраска.
Апелът към вас е да бъдете полезни на обществото.
Относно наркотиците. Казах ви за двете лаборатории. Практиката показва, че ще има и
др. лаборатории. Щом има кой да купува щу се намери и кой да продава. Голяма част от
младите хора, които са студенти в по-големите градове идвайки петък в къщи демонстрират
уменията, които са добили в големия град като носят наркотици. Това ми изглежда като преди
89 година, когато по-наперените младежи се криеха и пиеха бира. Апелирам към вас каквато
и да е информация подавайте своевременно. Вие сте общ.съветници за вас няма приемен ден
бих приел всеки един от вас. Бих предприел възможно най-репресивните действия.
Родителите на дадено дете научават последни. За да се приемат ефективни мерки по всяка
линия на престъпление преди всичко е работа на полицията, но ако се впрегнат всички
държавни структури ефекта ще бъде по-голям. Града ни не е толкова голям в общи линии
всички се познаваме и знаеме кой какво, къде. Имаме ли желание всички резултата ще бъде
по-голям.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Арх. Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Имам един много кратък въпрос. Г-н Динев известен е израза “Ние ги хващаме, те ги
пускат”. Какви са ви взаимоотношенията с право раздавателните органи, срещате ли се с този
тип действие , всички от които зависи доброто поведение на гражданите оказват ли ви
съдействие и имате ли нужда от помощ, която ОбС да помага и да вървиме напред?
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Уважаеми г-н Пилев.
Уведомявам ви, че нямаме никакви затруднения в работата с прокуратурата и съда.
Редовно провеждаме срещи с г-жа Гюрова, която ръководи РП и с г-жа Скоклева, която
ръководи районния съд. За да се стигне до ефективно правораздаване тези институции трябва
да работят ефективно. Аз заявявам, че ние работиме ефективно. Давам ви пример. Случай
отпреди месец за лице, което за n-ти път е установено че употребява алкохол и управлява
МПС. От установяването му с дрегера от КАТ до получаването на неговата ефективна
присъда изминаха по-малко от 48 часа. За да се случи това са работили на бързи обороти
полицията, разследващите органи, прокуратурата и съда.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Други въпроси?
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Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Лошото е, че това изслушване съвпада с много дълга сесия, затова трябва да се
ограничаваме към по-малко въпроси. Съгласен съм, че ние трябва да подаваме сигнали, но е
хубаво те да не се знае кой ги е подавал. Аз имах такъв случай. Миналата година проблеми в
гиздова махала страшна музика. Обадих се хората ме знаят. Обадиха ми се и от полицията
казах, че съм общ.съветник нарочно, полицията свърши работа и след 10 минути едни ромски
лидери ми се обаждат защо подавам тия сигнали, как им развалям сватбите. Това трябва да
остане да не се казва.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Уважаеми г-н Пехливански, сигурен съм, че не е излязла информацията от полицията
кой е подал въпросният сигнал. Ще ви обясня защо. Първо няма такава практика. Второ, при
вас са дошли хора, които да ви се оплачат. Практиката като някой отиде да се жали някому в
последствие се похвали на още 10 човека на кой се е оплакал и сега да видите какво ще стане.
В конкретния случай предполагам информацията е излязла от тези подали сигнала чрез вас до
полицията. В никакъв случай няма практика някой да се обажда и да казва подаде сигнала еди
кой си.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Райнов.
Г-Н ГЕОРГИ РАЙНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Г-н Динев.
Конкретен въпрос от жители на гр.Дупница. Визирам вилната зона над топлата вода и
кубасина. Хората желаят да се засили полицейското присъствие …където не се обитават
постоянно визирам домови кражби.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Разбира се, че може да се засили полицейското присъствие. Ангажирам се да има
такова. Затрудненията, които имаме в тази част на града и по-скоро във всички вилни зони
през зимата там е трудно проходимо. Извършителите в общи линии са пешеходци и са от
съседната ромска махала. Установените извършители на тези кражби срещаме процесуален
проблем, че те са разбили дадена вила извършили са кражби на конкретни вещи, но тази къща
никъде не фигурира тя е незаконно строителство. За да получи едно лице присъда то трябва
да има за пред съда изчистено безспорно всичко, което касае даденото престъпление. Излиза,
че то е разбило къща и е иззело вещи, които са ли в къща която не фигурира никъде. Вещите
оставени по вилите като ги намериме те са стари легла…вещото лице ги оцени на 40-50 лв.
много под минималната работна заплата, т.е. лицето е извършило престъпление иззело е вещи
от къща която не съществува поне документално.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Г-н Кмете,
Г-н Динев.
Моят въпрос е свързан с по-малките населени места селата в община Дупница. Дали
има достатъчно полицейско присъствие там и ако не има ли възможност да се осъществи в
бъдеще? Хората живеещи там също трябва да са защитени от органите на реда.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Разбира се, че има присъствие Считам, че има достатъчно като факт е, че ние нямаме
грабеж на възрастен човек както има в др. части на държавата. Ежедневно има обход на
автопатрулите. Реагира се на всеки подаден сигнал. В селата присъствието е по-малко
отколкото в града, но концентрацията на хората и регистрираните престъпления е в града в
следствие на което имаме постоянно и денонощно присъствие.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Крекманов.
Г-Н ДИМИТЪР КРЕКМАНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми г-н Динев.
Имам да поставя няколко въпроса. Ще бъда максимално кратък. Искам да обърна
внимание на безразборното паркиране, което се осъществява на територията на Дупница
особено в центъра. Наредба за организация на движението на територията на община
Дупница чл. 26 изрично забранява паркирането по тротоарите. Освен това виждам, че
всекидневно медиите отразяват нагло паркиране запушване на достъпа до рампите за
инвалиди. Искам да попитам какво ще предприемете в тази насока.
Друг въпрос е паркирането между “Актавис” и двете бензиностанции. Там ежедневно
виждаме текучество на тирове често стават ПТП-та. Това е главен път До част от
общ.съветници достигна информация, че в Гиздова махала се заселват хора от др. части на
България. Имате ли вие такава информация и можете ли да кажете нещо по въпроса.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Крекманов.
Г-н Динев.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Относно паркирането сте напълно прав. Има паркиране на автомобили и по тротоари и
незаконно паркиране. Уведомявам ви, че това е приоритет на служба КАТ и те работят на
максимални обороти. Знаете, че ако даден автомобил е паркиран и в него няма водач или
около него закона е такъв, че не може да вземеме отношение. Ако има незаконно паркирали
автомобили на дадена улица и отидат колегите от КАТ тези, които са ги паркиране не идват
да ги взимат докато не се махнат колегите от КАТ. В последствие се взема отношение. Има
много автомобили, които се водят на баби, дядовци, лица в чужбина, трудно се установява
кой точно го е паркирал там. Това затруднява дейността ни, но няма да спрем да работим.
Апелирам и към вас работете с гражданите вашите приятели и близки. Като се вземе
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отношение от полицаите излиза, че те са виновни. Полицаите ли са виновни, чи се паркират
автомобилите? Кой е виновен? Повечето от вас знаете, че ако видите автопатрул почвате да се
светкате, нали така? Пак тези които светкат в последствие идват да ми се плачат, че покрай
тяхната къща има постоянно моторите вървят с превишена скорост. Нали така?
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря на г-н Динев, че се отзова и бих апелирал това през определен период да го
повтаряме.
Първо искам да подчертая, че взаимоотношенията между мен и г-н Динев са
перфектни като комуникация.
Второ бих искал да акцентирам върху няколко неща. Какво ни трябва за да има ред?
Закони или наредби, органи на реда и искам да добавя обществена нагласа. Ние по
презумпция казваме има закон има орган на реда, който да го спазва. Като опре до нас или
наши близки гледаме това да го забравяме. Пример. Срещу спортната зала има незавършен
обект строителен, има реализиран проект с един тротоар изграден преди година и половина. Е
сега който иска да отиде и да види дали няма паркирани автомобили. Чии са? Снимки има
при г-н Динев, контролното звено на няколко пъти заснема регистрационен номер дата. Колко
пъти оградата към парка се прави? Проблема е, че ние се правим, че това не ни касае. Малко и
нашата помощ трябва като граждани.
Видео наблюдение Чудесна тема апелирам за това. На територията на града има в
градската градина и центъра на града. Бил съм свидетел майка с детенце, което е малолетно
клати си ония осветителни тела отива служител на ОА да я помоли да не прави това нещо при
което майката се обръща и почва да хули служителя. Наредбата чудесно, говорихме с г.н
Костадинов аз съм по същия начин принципа да бъде веднъж удари втори път да мисли.
Какво е това 50 лв., па той ще ги плати па няма да ги плати, па я го намериме я не.
По отношение паркирането аз също имам сериозни забележки. Сега ако изляза ще
намеря на наши познати автомобили там, където не трябва. Колеги айде ние първи да даваме
пример.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Колеги.
Г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ.съветник:
Г-н Председател,
Г-н Кмете,
Г-н Динев.
Ще се присъединя към думите на г-н кмета, но ще направя едно допълнение, че това
което зависи от нас като общ.съветници може би трябва да го форсираме и да го направиме.
Всички вие си спомняте на една от нашите сесии как коментирахме промените, които трябва
да направиме за синята зона и ще попитам г-н Динев дали би подкрепил нашата помощ чрез
въвеждане на по-строги мерки , закупуване на репатриращ автомобил и разширяване на
синята зона и засилване на контрола на синята зона от наша страна. Мисля, че това е една от
стъпките, които трябва да направим.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
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Благодаря.
Г-н Динев.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Няма как да не подкрепя закупуването на репатриращ автомобил Няма как да не
подкрепя разширяване на синята зона, тъй като контрола там се осъществява от служители на
общината. При нужда ще съдействаме. Заявявам пред всички, че правя и ще направя всичко
възможно ръководените от мен служители по линия на КАТ да бъдат възможно найефективни. В подкрепа на г-н Чимев не полицаите са виновни че са паркирани автомобилите
в разрез със закона, виновни са тези които са ги паркирали. Сами сте свидетели края на юли
началото на август, когато града се напълни с наши съграждани по Италия, Испания и къде ли
не дойдат с лъскавите си автомобили да се перчат в града и паркират където си решат, за да
видат автомобилите. Това са наши съграждани.
Г-жо Николова, как да го кажа това е някаква народопсихология. Много от тях работят
в чужбина не много престижна работа, но като дойдат тука искат да ги видят техните близки
колко са добре и каква хубава кола карат. Те може да чистят магазини в Италия….няма
срамно но избиване на комплекс.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Д-р Соколов поиска думата.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ.съветник:
Само ще попитам г-н Динев нещо. Вашият стандарт принципен ли е или двоен? Ако
ми отговорите принципен ще ви кажа, че е двоен. В града има 3 привилегировани групи –
служители на община Дупница, служители на съда и прокуратура и служители на полицията.
Вие ми говорите за синя зона. Служителите на община Дупница спират на този паркинг тук и
пише за служители на община Дупница. С какво са по-различни от моите съграждани? Тия
коли, които са спрели тук с какво са по-различни от моите съграждани? Чимев ми казва да
гледаме обективно. Ето аз гледам обективно. Служителите на прокуратурата и
полицията…този ведомствен паркинг ли е, откупен ли е от държавата? Там има и бариера на
всичкото отгоре. Г-н Динев в качеството ми на кмет преди 18 години направих един джоб за
автобуси. Там има една табела на синьо написана”Паркинг МВР”. Какъв е тоя паркинг
законен или незаконен? Значи ли това, че утре трябва да оповестя от микрофона , че съм
останал без книжка. Когато гледаме…виждам Чимев върти глава не се знае…аз съм казал и
по време на кампания човек трябва да има кръгли такива неща. Когато поставяме такива
въпроси да не е бля, бля, бля да си говориме статистика а конкретни неща. Знае ли г-н Динев,
че неговите служители на Е 79 от детелината по посока София обратно на движението
застават и спират автомобили? Как обръщат, “Господари на ефира” ли трябва да ги снимат?
Ежедневие. Как обръщат?
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Г-н Соколов автомобилите на полицията са със специален режим и имат право да
обръщат и там.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ.съветник:
Извинявайте това не знаех.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Това е автомобил със специален режим с надпис Полиция и ….

51

Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ.съветник:
Те са спрели и провокират някакво евентуално ПТП. И за да приключа да ви кажа
апелирам към принципала на този град ОбС или за всички да няма Синя зона в града или за
всички да има Синя зона в града и да няма привилегировани Каква е разликата дали съм
служител на полицията, прокуратурата или на община Дупница и каква е разликата, че съм в
момента свободен гражданин г-н Динев? Моят стандарт е такъв.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Соколов.
Г-н Динев.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Аз се радвам, че стандарта е толкова висок на г-н Соколов. Той сам каза, че в момента
е без книжка и няма право да ….
/обаждане от залата/
Нямате право да управлявате МПС, но вие управлявате.
/обаждане от залата/
Казвам, че нямате право. Талона ви е в полицията акта ви е с повече от месец. Не
искам да изпадам в подробности казвам го като факт.
/обаждане от залата/
Г-н Соколов ще започна от това за привилегированите служители полицията,
прокуратурата и съда. Сигурно сте напълно прав, че си позволяват да паркират не само на
позволените и на други места. Поне за моите подчинени за които отговарям се стремя да бъда
максимално строг. По линия на КАТ от началото на годината само катаджии съм наказал 7
човека за нарушение от тяхна страна.Служителите на полицията, прокуратурата и съда са
една нищожна част от обществото. Максималните неправилно паркирани автомобили са от
гражданите, така че с тях трябва да работим.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Да благодарим на г-н Динев предлагам. Все пак не сме и на средата на дневния ред.
Благодаря от името на всички съветници. Надявам се това да станат регулярни срещи.
Ще уточним режим поне на тримесечието веднъж Очевидно има въпроси на които ще търсим
отговор.
Благодаря Ви.
Г-Н БОРИСЛАВ ДИНЕВ – началник РУ Дупница:
Благодаря Ви г-н Председател.
Благодаря на всички вас за вниманието, за подадените коректни въпроси и като
говорех видях, че доста от вас се замислиха. Само това за мен е достатъчно за мен като
удовлетворение, че сте разбрали за какво говоря, че има престъпления. Те се извършват на
нашата територия от наши съграждани, потърпевшите са наши съграждани.
Благодаря ви още веднъж.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и четвърта точка е 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 и определяне на начална наемна цена. /вх. № 307/09.05.2016
г./
Ще помоля за становището на ТСУ комисията.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
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администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13,
ал. 1 и 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/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 82
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т.А „ Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следният имот:
- Част от поземлен имот, представляващ терен с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на
“кафе-автомат”, находящ се на тротоар, прилежащ към улица с осови точки 1262÷1118÷1216
до УПИ І – за комплексно и жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр.
Дупница, ж.к. “Бистрица”, до павилион с Разрешения за поставяне № 61/24.09.2007 г. и №
19/13.07.2012 г., съгласно изготвена схема № 190/11.04.2016 г., одобрена от Главния архитект
на Община Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-190818/19.04.2016 г. с
идентификатор № 68789.20.406, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил и удостоверение № УД-905/04.05.2016 г. – публична общинска собственост.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг
с явно наддаване на общински недвижим имот, както следва:
2.1. - Част от поземлен имот, представляващ терен с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на
“кафе-автомат”, находящ се на тротоар, прилежащ към улица с осови точки 1262÷1118÷1216
до УПИ І – за комплексно и жилищно строителство, кв. 248 по регулационния план на гр.
Дупница, ж.к. “Бистрица”, до павилион с Разрешения за поставяне № 61/24.09.2007 г. и №
19/13.07.2012 г., съгласно изготвена схема № 190/11.04.2016 г., одобрена от Главния архитект
на Община Дупница, във връзка със скица на поземлен имот № 15-190818/19.04.2016 г. с
идентификатор № 68789.20.406, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил и удостоверение № УД-905/04.05.2016 г. – публична общинска собственост, за
срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1.1. начална наемна цена – 50.00 лв. /петдесет/ лв. месечно. Върху цената не се дължи
ДДС;
2.1.2. депозит – 10.00 лв. /десет/ лв., представляващ 20% от началната месечна наемна
цена;
2.1.3. публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга;
2.1.4 стъпка за наддаване – 10 % от началната наемна цена.
3. Публичния търг с явно наддаване да се проведе най-рано в 10-дневен срок и найкъсно в 30-дневен срок от публикацията на обявяването му.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и пета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане на Общинска програма “Оптимизация на училищната мрежа в
Община Дупница” за 2016 г.. /вх. № 308/09.05.2016г./
Ще помоля за становище ПК по образование.
/ г-жа Диканска – общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
Имате думата.
Няма желаещи.Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 83
1. Общински съвет Дупница приема Общинска програма “Оптимизация на
училищната мрежа в Община Дупница” за 2016 г.
2. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия за
кандидатстване по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, модул
“Оптимизиране на училищната мрежа” за 2016 г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и шеста точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в
Община Дупница. /вх. № 309/09.05.2016г./
Ще помоля за становище г-н Крекманов на социалната комисия.
/ г-н Крекманов - общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
Имате думата.
Няма желаещи.Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и съгласно чл. 52 – 54 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 84
I. Общински съвет Дупница създава Обществен съвет по социално подпомагане и
услуги в състав:
Председател: Крум Милев – заместник-кмет „Социални дейности” в Община
Дупница;
Секретар: Стефи Илиева - началник Отдел „Здравеопазване, спорт, социална
политика и секретар на МКБППМН” в Община Дупница;
Членове:
1. д-р Кирил Кирилов – общински съветник и Председател на Постоянната комисия по
здравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет – Дупница;
2. Виолета Инкьова – общински съветник и Председател на Постоянната комисия по
образование и култура към Общински съвет – Дупница;
3. Виолина Лазова - Алхадж Ахмад - директор на Дирекция „Социално подпомагане”
Дупница;
4. Таня Петрова - директор Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Дупница;
5. Красимира Александрова - директор на Дом за деца лишени от родителска грижа
“Олга Стоянова” – гр. Дупница;
6. Евелина Карабельова - директор на “Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца” – гр. Дупница;
7. Райна Хаджийска - директор на “Дневен център за деца с увреждания” – гр.
Дупница;
8. Габриела Христова - директор на “Домашен социален патронаж” – гр. Дупница;
9. Нина Александрова - гл. специалист “Социална политика” в Община Дупница.
IІ. Задължава Председателя на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги
да изготви Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социалното
подпомагане и услуги в Община Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и седма точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Определяне състава на местната комисия за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове в Община Дупница. /вх.
№ 310/09.05. 2016 г./
Ще помоля за становище г-н Костадинов.
/ г-н Костадинов - общ.съветник: Положително становище./
Становището е положително. По отношение уточненото на председателски съвет, че
представител на общинските съветници като председател на тази комисия ще бъде
представител на ПП”ГЕРБ”. На предсесийно събиране беше излъчена и приета номинацията

56

на г-н Димитър Крекманов, така че в т. 1 след председател - Димитър Крекманов
общ.съветник, секретар - Цветанка Вуковска , членове Стефи Цанкова Илиева ,Инж.
Христина Йорданова Александрова , Ина Гърнева , инж. Великова. Това означава, че стават
шест. Не знам кой от администрацията е изготвял докладната. Трябва един от членовете да
отпадне, защото с председателя комисията става с 6 члена.
Заповядайте г-жо Великова.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – гл.специалист “ОС и АП”:
Не знам дали мога да правя такова предложение. Аз като последен член може да ме
махнете. Ще помагам на комисията.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев обсъждахме това, че в проекто решението за комисията за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове в самата докладна е записано, че се
състои от петима членове заедно с председателя а номинираните от администрацията са
петима с председател ще станат 6. Г-жа Великова си направи отвод от тази комисия. Имате
ли забележки, тъй като вие сте вносител?
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Имам. Не ме е питала.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Председател - Димитър Крекманов общ.съветник, секретар - Цветанка Вуковска ,
членове Стефи Илиева ,инж. Христина Александрова , Ина Гърнева и Надя Великова.Т.е гжа Великова отпада от тази комисия.
Комисията остава с 5 члена.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за
прилагане на Закона и Писмо № ІІ – 1101/03.11.2015 год. от Изпълнителния директор на
Националния компенсационен жилищен фонд към Министерски съвет, с вх. № 42-00255/09.11.2015 год., и чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 85
1. Общински съвет Дупница определя и представя за утвърждаване от Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд петчленен състав на Местната
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комисия към Община Дупница за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Василев Крекманов – общински съветник, 0876 403 383.
СЕКРЕТАР: Цветанка Вуковска – началник отдел “ОСиУОА”, тел. 0877 510 663
И ЧЛЕНОВЕ: 1. Стефи Цанкова Илиева – началник отдел “СД и ДР”, 0879 523 584
2. Инж. Христина Йорданова Александрова – началник отдел “ТСУ”,
тел. 0882 255 393
3. Ина Георгиева Гърнева – ст. спец. “СПЕНМФ”, тел. 0879 523 574
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и осма точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2015
г. /вх. № 313/10.05.2016г./
Г-н Крекманов становището на социалната комисия.
/ г-н Крекманов - общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
Колеги имате думата. Няма желаещи.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 86
1. Общински съвет Дупница приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница
за 2015 г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двадесет и девета точка от дневния ред е Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Кандидатстване пред ПУДООС с проект
“Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. “Бистрица”. /вх. № 314/10.05.2016 г./
Ще помоля г-н Костадинов а след него и арх. Пилев за становище.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател.
По принцип комисията дава положително становище. Интересува ни основно каква е
сумата за която ще се кандидатства.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Арх. Пилев положително становище.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Сумата е около 6 милиона и половина. Подмяна на водопреносна и изграждане на
канал. Опасения имам относно обема, такъв обем не сме търсили за финансиране. Всичко
останало е в наши ръце.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
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32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 87
1. Общински съвет Дупница определя проект „Изграждане на ВиК-мрежа в ж.к.
”Бистрица” като приоритетен и дава съгласието си Кметът на Общината да предприеме
необходимите действия за кандидатстване за неговото финансиране пред Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесета точка е докладна записка от мен относно Приемане на годишния отчет и
баланс за 2015 г. и разпределение на печалбата на “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 315/10.05.2016 г./
Ще помоля г-н Костадинов за становището на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Разгледахме баланса и отчета на “Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД –
гр. Дупница. Налице и счетоводна печалба в размер на 65 107 лв..Описано е как да бъде
разпределена. Като цяла понеже времето ни е кратко само това, което може да се каже е че
задълженията на дружеството са около 900 000 лв. има известно намаление. Дълго
дебатирахме с управителя темата. На този етап считаме, че отчета трябва да бъде приет.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов . Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ - общ.съветник:
Аз имам няколко въпроса към г-н Илиев по самия счетоводен баланс. При мен след
подадените данни от тях се различават. Имам няколко въпроса. В активите всяка предишна
година е начислявана амортизация на сградите а за тази година няма. Задълженията към
доставчиците не са ви 357 000 лв. а са 360, което прави общите задължения на 912 000 не на
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909. Разходите за суровини и материали по данните подадени са 870 000 не са 862 от което
разликата се получава от това, че суровините и материалите сте ги изчислили на 422 000 а те
са 430.
Тази тенденция на постоянно нарастване на разходите за външни услуги. Точка др.
разходи са записани 94 000 лв. от сметка….а те в сметката е имало 87 000 лв., откъде сте
намерили другите 7 000 лв.? Общо разходи по сметка 609 др.разходи са 94 000…крайната
сума сте я изчислили на 89 998 лв., което не отговаря на истината защото сборът от 40 и 438
лв. няма как да прави 3 030,20 лв. и крайната ви сума е 87 428,42 лв.
В предходната сте записали, че…доставка на вода от др.доставчици е 79 000. В
аналитичната ведомост са показани сметки за 113 640 лв. за доставчици на вода от др.място.
Общо разходи по сметка …разходи за материали за енергийни продукти 238 000, др. от тях са
184. Материали за обеззаразяване, за работно облекло, помощни, хигиенни материали, за
автомобили всичко обща стойност 184 000 лв., което не отговаря на истината по данните,
които вие сте дали са 192 не 184. И един въпрос свързан с паричните потоци на дружеството.
Др.парични потоци от основна дейност имате постъпления 28 000 а плащания са по 212,
получава се разлика за 2015 г. 184 000. За предходната е 198. Кои са тия др.парични потоци от
основна дейност постъпление по 28 000 а плащания по 212 000?
Това са моите въпроси.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Илиев надявам се да си ги записахте въпросите.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Уважаеми г-н Председател,
Г-н Кмете,
Общински съветници.
Тъй като въпросите на г-н Славев бяха доста…информация аз бих го поканил в офиса
на “В и К”. Първо ще кажа откъде идват некакви разминавания. Първоначално бяхме
направили отчет, който в последствие мина одиторска проверка и има корекции от страна на
одитора, така че може би той е чел първоначалния отчет, затова няма как…всичко е
проверено. Каня го г-н Славев в офиса на “В и К” където ще разясним всичко и тези въпроси,
които зададе. Относно отчетите дружеството приключва счетоводната 2015 г. с 65 000 лв.
печалба. Имаме и намаление на разходите с …125 000 лв.по отношение на приходите имаме ..
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тия неща сме ги видели всички.
Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Вземанията се увеличават. Имаме 810 спрямо 922 000 лв. по обясними причини.
Създадена е работна група по прекъсвания. Имаме направена организация за прозвъняване на
некоректни абонати.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В част от въпросите които зададе г-н Славев съзирам и аз основание. Всички
съветници са длъжни да бъдат уведомени какъв е отговора. Той ако ще получи отговор на
въпросите а ние не аз не съм съгласен. Може би трябва да има едно официално питане да се
отговори официално а не да си говорим един по един в кабинетите. Ще ви помоля тези
въпроси да ги формулирате , за да може този отчет на следваща сесия да го представим на
всички съветници.
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Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на “В и К”:
Съгласен съм нека се получи питане и ще отговорим писмено.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата колеги за други въпроси.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Няколко пъти при разглеждане на отчета на “В и К” ние сме говорили с г-н Илиев и
той всеки път се съгласяваше, че трябва да отпишеме дългосрочните вземания, които има
това дружество в размер на десетки и стотици хиляди левове. Като погледнеме картинката
виждаме активи толкова, пасиви толкова и ние оставаме с впечатление, че видиш ли…той
дължи 900 000, но има взима 900 000, което е крайно неверно защото говориме за вземания за
над 5 години, които по никакъв начин вече не могат да бъдат събрани. Г-н Председател
отново се обръщам към г-н Илиев той изрази готовност да входира подобна справка, защото
законът казва, че ОбС трябва да отпише тези вземания. Аз ви моля и вас да забързаме тази
процедура защото сега говориме за печалба, но истината, че положението е тежко и тези
несъбираеми вземания създават грешна картинка в съветниците разглеждащи отчета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Други желаещи?
Няма.
Който е “за” приемане на отчета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “Водоснабдяване и канализация - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 88
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2015 г. на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет – Дупница взема решение за разпределяне печалбата на
“Водоснабдяване и канализация - Дупница” ЕООД – гр. Дупница за 2015 год., в общ размер
на 65 107,55 лв. както следва:
2.1. За покриване на загуба сумата в размер на 34 161,25 лв.
2.2. За дивидент на Община Дупница сумата в размер на 30 946,30 лв.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и първа точка . Докладна записка от мен, относно Приемане на годишния
отчет и баланс за 2015 г. на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница. /вх. № 316/10.05.2016 г./
Ако ви е направило на всички дружества, които имат печалба в т.2 е записано
печалбата в размер …ще бъде разпределена както следва:
Имате думата г-н Костадинов за становище и след това ще думата и по този въпрос.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Благодаря ви.
Г-жа Вельова беше на заседанието на комисията. Поговорихме обширно по въпросите
на “ГУМ-Дупница”. По т. 2 Разпределяне печалбата на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница за 2015 год., в общ размер на 132 997 лв. 70 000 лв от тези пари са дивидент за
неразпределена от предходни години. Остатъка е печалбата за 2015 г. За да бъда коректен
попитахме г-жа Вельова за нуждите, които има ГУМ и т.н. и как да бъде разпределено.
Комисията реши да предложи на ОбС изцяло дивидента да бъде записан на община Дупница
а ако г-жа Вельова направи аргументирано предложение, което да бъде пред г-н кмета и пред
ОбС след това да го обсъдиме допълнително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Предложението на ИК е печалбата в общ размер на
132 997,15 лв. както следва: като дивидент на община Дупница.
Имате думата за изказвания.
Първо ще гласуваме допълнението, което предлага ИК.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Гласува отчета като цяло.
Който е “за” приемане на отчета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “ГУМ - Дупница” ЕООД – гр. Дупница, ОбС
прие
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РЕШЕНИЕ
№ 89
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2015 г. на “ГУМ Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет – Дупница взема решение за разпределяне печалбата на “ГУМ Дупница” ЕООД – гр. Дупница за 2015 год., в общ размер на 132 997,15 лв. както следва:
като дивидент на Община Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и втора точка . Докладна записка от мен, относно Приемане на годишния
отчет и баланс за 2015 г. на “Финансово-счетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
/вх. № 317/10.05.2016г./
Тук отново не съм записал как ще бъде разпределена печалбата. Надявам се да
постъпят предложение.
Имате думата г-н Костадинов за становище .
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Предложението на икономическата комисия е съгласувано с управителя дивидента
отново да се запише за община Дупница. Комисията огледа отчета обсъди дейността на
дружеството и дава положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата колеги.Няма.
Гласуваме за това печалбата да бъде разпределена както следва: като дивидент за
община Дупница.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Гласува отчета като цяло.
Който е “за” приемане на отчета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
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общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “Финансово-счетоводна къща - Дупница”
ЕООД – гр. Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 90
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2015 г. на
“Финансово-счетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
2. Общински съвет – Дупница взема решение за разпределяне печалбата на
“Финансово-счетоводна къща - Дупница” ЕООД – гр. Дупница за 2015 год., в общ размер на
12 293,59 лв. както следва: като дивидент за Община Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и трета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане
на годишния отчет и баланс за 2015 г. на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница.
/вх. № 318/10.05.2016 г./
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Комисията разгледа дейността на болницата и съвместно със здравната изслуша и
новия управител. Използвам случая да разкажа. Получи се сериозен дебат. Анализираха се и
минали действия, анализираха се и действия на новия управител, чертаха се перспективи.
Припомням 300 000 са новите задължения само за 1 година на общинската болница, което
категорично я води към дъното в рамките на година до две та ще загине ако не се вземат
съответните спешни мерки.
Членовете на ИК и на здравната са единодушни и затова толкова много внимание се
обръща на управителя, защото той е човека който може да спаси или погуби болницата.
Като цяло ИК дава положително становище за отчета за 2015 г.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата колеги.Няма.
Гласуваме.
Който е “за” приемане на отчета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
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като едноличен собственик на капитала на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД – гр.
Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 91
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2015 г. на МБАЛ
“Свети Иван Рилски” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и четвърта точка. Докладна записка от мен, относно Приемане на
годишния отчет и баланс за 2015 г. на “Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
/вх. № 319/10.05.2016г./
Г-н Костадинов за становище. След него г-жа Диканска.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Счетоводната загуба на Ученическо хранене е 3 000 лв. за 2015 г.Комисията дебатира
и с управителя на дружеството. След няколко години дейност на това дружество според нас
се доказа този дефицит от немного средства. Ние считаме, че дружеството работи добре, но се
нуждае от малко дофинансиране. Членовете на ИК изказаха предложение до кмета да бъде
насочено една субсидия ли , механизма по който да се направи това нещо не е много ясен.
Ние предлагаме да се помисли за сума 10 – 20 000 лв., която да бъде насочена към
дружеството за да подобриме храненето на децата. Разговарях с г-н кмета по този въпрос,
очаквам становище на ОА. Всичка се състои в механизма по който да бъде предоставена тази
сума.
Като цяло ИК дава положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-жа Диканска за становище.
Г-ЖА ДИЛИАНА ДИКАНСКА - общ.съветник:
Становището на комисията по образование и култура е положително, като предлагаме
да се намерят начини и методи да се разшири дейността на ученически столове, така че
задълженията да бъдат сведени до нула.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Диканска. Колеги имате думата.
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми колеги.
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Най накрая за n-ти път се поставя този въпрос за дофинансиране храненето на децата
чрез ученически столове и аз апелирам към колегите да подкрепят по думите на председателя
на ИК вече мнозинство има, защото в предишните ОбС-ти такова мнозинство нямаше и
дофинансиране не се случваше. Чух сега в залата, че между г-н Костадинов и г-н Чимев е
проведен предварителен разговор да се потърси механизъм по който това дофинансиране
може да бъде извършено. Ако г-н Чимев е имал достатъчно време да помисли и да се
консултира дали има механизъм по който това да стани и може би има да каже в залата дали
има готовност да ни предостави информация или на следващата сесия.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря д-р Николова.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Факт е, че говорихме по темата. Факт е, че си направих труда…налага се. Говорих с
някои от директорите на учебните заведения в града. Оформя се един вариант, но не бих
искал да го кажа преди да е финансово обоснован. Дали ще бъде в посока ученическо
хранене, дофинансиране за изхранване на деца има в момента колебание. Разкладка на дете
всички знаете на година е 72 лв. Една директорка с помощта на училищно настоятелство
дофинансира, други не така че има разнопосочни мнения и затова предложих на г-н
Костадинов темата да продължим за следващ път.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Други? Няма.
Гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 18, ал.1, т.14 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху
общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дупница,
като едноличен собственик на капитала на “Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр.
Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 92
1.Общински съвет – Дупница приема годишния отчет и баланс за 2015 г. на
“Ученическо хранене - Дупница” ЕООД – гр. Дупница.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Сега ще помоля да гласуваме удължаване на работното време.
Който е “за” да удължим работното време до изчерпване на дневния ред, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Приема се.
Тридесет и пета точка. Докладна записка от мен, относно Промени в поименния
състав на Постоянните комисии на Общинския съвет. /вх. № 320/10.05.2016г./
Ще помоля за становище всяка от комисиите. Първо г-н Костадинов за становище.
/ г-н Костодинов - общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
ТСУ.
/ арх. Пилев - общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
Г-жа Диканска.
/ Г-жа Диканска - общ.съветник: Положително становище./
Благодаря.
Г-н Крекманов.
/ г-н Крекманов - общ.съветник: Положително становище./
Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 93
1. Общински съвет Дупница освобождава Емил Гущеров като член на ПК по
териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие, екология,
европейска интеграция, ред и сигурност.
2. Общински съвет Дупница попълва състава на ПК по икономическа и
инвестиционна политика, бюджет и финанси, като избира Емил Гущеров за секретар на
комисията.
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3. Общински съвет Дупница попълва състава на ПК по териториално устройство,
строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и
сигурност, като избира Иван Танев за член на комисията.
4. Общински съвет Дупница попълва състава на ПК по здравеопазване, социална
политика и етнически въпроси, като избира Георги Георгиев за член на комисията.
5. Общински съвет Дупница попълва състава на ПК по образование и култура, като
избира Христо Михалчев за член на комисията;
6. Общински съвет Дупница попълва състава на ПК за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, като избира Даниела Симова за секретар на
комисията.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и шеста точка е докладна записка от мен, относно Избор на общински
съветници за членове на комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница. /вх. №
321/10.05.2016г./
За становище ще поля г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Икономическа комисия дава положително становище. Използвам случая г.н Стоянов
беше от квотата на ОДБ. Предлагам от името на ОДБ за член на комисията г-н Йонко Гергов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
От името на ГЕРБ г-н Емил Станкев.
Имаме двете номинации.
От името на ГЕРБ г-н Емил Станкев.
От името на ОДБ г-н Йонко Гергов.
Който е съгласен с така допълнените имена , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Който е “за” приемане на докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.27, ал.3
от ЗМСМА и във връзка с чл. 29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 94
1.Общински съвет-Дупница избира следните двама общински съветници, които да
попълнят като членове комисията по чл.29е, ал.1 от Наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница,
както следва:
- Йонко Йорданов Гергов
- Емил Стойнев Станкев
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и седма първа от извънредните докладни. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на самостоятелен обект с
идентификатор № 68789.606.254.1.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Дупница, с площ 37.00 кв.м., с адрес гр. Дупница, ул. “Солун” №4, ет. 3. /вх. №
324/12.05.2016г./
Моля, който е “за” това да допуснем до разглеждане докладната тъй като нямаме
становище на комисия, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год.
на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 95
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния общински недвижим имот:
“Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №68789.606.254.1.41 град Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, 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, улица “Солун”№4, етаж 3, обект
41. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор №68789.606.254, предназначение на самостоятелният обект: за здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 37.00 кв.м,
прилежащи части: 1.58 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, стар
идентификатор: няма.
2. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: “Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №68789.606.254.1.41 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестотин и шест, имот двеста петдесет и четири,
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сграда едно, обект четиридесет и едно/ град Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556/30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес град Дупница, улица “Солун”№4, етаж 3, обект 41. Самостоятелният обект
се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор №68789.606.254,
предназначение на самостоятелният обект: за здравни и социални услуги, брой нива на
обекта: 1, посочена в документа площ: 37.00 кв.м, прилежащи части: 1.58 % ид.части от
общите части на сградата и от правото на строеж , стар идентификатор: няма – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №3998/26.03.2015 год., с пазарна
оценка, в размер на 25 550 лв. /двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет лева/. ДДС не се
дължи.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението, в размер на
25 550 лв. /двадесет и пет хиляди петстотин и петдесет лева/.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 2 555 лв. /две хиляди петстотин петдесет
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 началната цена по т.3.1. от решението.
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:
Тридесета и осма точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Проект по ОП”Региони в растеж 2014-2020”. /вх. №
325/12.05.2016г./
Моля, който е “за” това да допуснем до разглеждане докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Имате думата колеги.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, ако ви прави впечатление какво е изписано в проекта за решение: Общински
съвет Дупница поема ангажимент за осигуряване на устойчивост . Това е идеята на
докладната, че 5 години след финализиране на проекта няма да бъдат приемани интервенции
в обхвата на вече реализирания проект. Нищо повече.
Благодаря.

72

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 96
Общински съвет Дупница поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на
дейностите по проект „ж.к. ”Бистрица – реконструкция на уличната мрежа, тротоарите,
междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи”,
финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 – 2020”, по Приоритетна ос1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”
на ОП”Региони в растеж 2014-2020” и гарантира, че видът и предназначението на обектите
на интервенция по проекта няма да бъде променян за период не по-малък от 5 години след
крайното плащане по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесета и девета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общинско жилище на наемател, настанен
в него по административен ред. /вх. № 341/19.05.2016г./
Моля, който е “за” да разглеждаме докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
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. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за
реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Община Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 97
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т.Б “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68789.20.401.5.2, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 15-91519 от
25.02.2016 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с
адрес: гр. Дупница, ж.к. “Бистрица”, бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, намиращ се в сграда №5,
разположен в поземлен имот с идентификатор 68789.20.401, с предназначение: жилище,
апартамент; брой нива на обекта: едно; с площ от 88.28 кв.м; с прилежащи части: мазе №5 – с
площ от 5.07 кв.м; 1.334% ид. Части от общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Общински съвет Дупница взема решение за продажба на описания в т. 1 на
решението самостоятелен обект на Здравко Стоянов Тодоров – наемател на общинското
жилище, настанен по административен ред, с пазарна оценка, в размер на 32 522 лв. /тридесет
и две хиляди петстотин двадесет и два лева/.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесета точка е докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ. съветник,
относно Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размерът на
отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблечи на
територията на Община Дупница. /вх. № 332/13.05.2016г./
Моля, който е “за” да допуснем до разглеждане докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ - общ.съветник:
Интересува ме какъв е бил броят на подадените заявления за семейства с
репродуктивни проблеми, защото гледам, че 14 са одобрени.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Даже ако забелязвате в проекта за решение последна точка е решение за
дофинансиране с 1000 лв. имайки предвид, че 14 подали 14 заявления по 1 500 прави 21 000.
нашето решение е за 20 000. Комисията много коректно удовлетвори всички подали молби.
1000 лв. ще бъдат дофинансирани да не остава неудовлетворен.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата колеги.Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
за
2. Йордан Стоянов Димитров
за
3. Емил Димитров Гущеров
за
4. Даниела Стойчова Симова
за
5. Димитър Василев Крекманов
за
6. Емил Стойнев Станкев
за
7. Йордан Георгиев Никулчин
за
8. Асен Георгиев Пилев
за
9. Йордан Крумов Йорданов
за
10. Виолета Генчева Инкьова
отсъства
11. Дилиана Тошева Диканска
за
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Ани Христова Йорданова
за
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Асен Сотиров Илиев
за
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16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 98
1.Общински съвет Дупница утвърждава одобрените от Комисията заявители, за
отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, по приложения списък.
2. При разглеждане на представените преписки, Комисията установи, че към момента
на подаване на заявленията, всички заявители вече са извършили разходи на стойност,
надвишаваща отпусканата от Комисията сума и са представили за целта разходооправдателни документи, поради което на основание на Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница,
Комисията предлага на всички одобрени заявители, отпуснатата сума да бъде преведена на
представени от заявителите лични банкови сметки.
3. Изпълнението на програмата и направените разходи от одобрените кандидати да
бъдат изплатени от бюджета за 2016 г. Недостигащите средства, в размер на 1000 лева
(хиляда лева) за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, да бъдат осигурени от преразпределение на бюджета на Община Дупница.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиридесет и първа точка е докладна записка от мен, относно Утвърждаване
състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Дупница по реда на чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). /вх. №
340/18.05.2016г./
Моля, който е “за” да разглеждаме докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Имате думата колеги. Няма желаещи.
Който е “за” приемане на докладната, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 99
На основание чл. 170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дупница създава Наблюдателна
комисия в състав:
1. Ивайло Любенов Константинов – Председател на ОбС – Председател;
2. Ценка Владимирова Стоянова- Ст.експерт “Секретар на МКБППМН” към ОбА Дупница – секретар;
3. Георги Райков Георгиев – Инспектор пробация в Затвор Бобов дол – член;
4. Анета Николаева Саенкова- Гл.експерт в Дирекция “Бюро по труда” – Дупница член;
5. Васил Петров Томов – Гл.експерт в отдел ”Закрила на детето” при Дирекция
“Социално подпомагане”- Дупница – член;
6. Крум Николов Петров – Началник ОС”ИН”, гр. Кюстендил – член;
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последна точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Даване на съгласие
за прекратяване на собствиност чрез доброволна делба на собствени самостоятелни обекти в

78

сграда № 68789.17.21.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница
/читалище/ между Община Дупница и “Народно читалище ЗОРА – 1858”. /вх. №
342/19.05.2016г./
Постъпило е заявление, което изчетох от г-н Гергов за конфликт на интереси и няма да
участва в обсъждане и гласуване.
Моля, който е “за” да допуснем до разглеждане докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
въздържал се
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
не гласува
за
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Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

27
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.36, ал.1, т.1 и ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл.59, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, и чл.60 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/ и Решение на Кюстендилски
окръжен съд от 19.03.2013 год. по гр.дело №472/2010 год., потвърдено с Решение от
11.11.2013 год. на Софийски апелативен съд, ГО 8-ми състав, постановено по гр.дело
№2135 по описа на съда за 2013 год., ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 100
1. Общински съвет Дупница обявява за частна общинска собственост следните
общински недвижими имоти:
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот двадесет и едно, сграда
едно, обект три/, с площ 196.16 кв.м /сто деветдесет и шест цяло и шестнадесет стотни
квадратни метра/, етаж 0 /нула/, брой нива на обекта: 1 /едно/, предназначение на
самостоятелния обект: За търговска дейност /заведение – кафе/;
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет/, с площ 516. 94 кв.м /петстотин и шестнадесет цяло деветдесет и четири
стотни квадратни метра/, етаж 1 /първи/, брой нива на обекта: 1 /едно/, предназначение на
самостоятелния обект: За културна и обществена дейност /библиотека на втори етаж/;
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.10 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот двадесет и
едно, сграда едно, обект десет/, с площ 421. 88 кв.м /четиристотин двадесет и едно цяло
осемдесет и осем стотни квадратни метра/, етаж 2 /втори/, брой нива на обекта: 1 /едно/,
предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност /балетна зала и
учебни кабинети на трети етаж/.
2. Общински съвет Дупница дава съгласие за прекратяване на съсобственост между
Община Дупница и “Народно читалище ЗОРА- 1858” в сграда: “Част от комплекс за култура
и изкуство, построен в поземлен имот с идентификатор 68789.17.21 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Дупница, одобрени със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр.Дупница,
пл.”Свобода”, съгласно Акт за общинска собственост №1720/08.06.2009 год., вписан под
№154, том 7, вх.р-р 17774 от 12.06.2009 год., чрез доброволна делба, осъществена чрез
“даване и получаване в дял на реални части от имота”, а именно:
2.1. “Народно читалище ЗОРА- 1858” става собственик на::
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот двадесет и едно, сграда
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едно, обект три/, с площ 196.16 кв.м /сто деветдесет и шест цяло и шестнадесет стотни
квадратни метра/, етаж 0 /нула/, брой нива на обекта: 1 /едно/, предназначение на
самостоятелния обект: За търговска дейност;
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет/, с площ 516. 94 кв.м /петстотин и шестнадесет цяло деветдесет и четири
стотни квадратни метра/, етаж 1 /първи/, брой нива на обекта: 1 /едно/, предназначение на
самостоятелния обект: За културна и обществена дейност /библиотека на втори етаж/;
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.10 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот двадесет и
едно, сграда едно, обект десет/, с площ 421. 88 кв.м /четиристотин двадесет и едно цяло
осемдесет и осем стотни квадратни метра/, етаж 2 /втори/, брой нива на обекта: 1 /едно/,
предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност /балетна зала и
учебни кабинети на трети етаж/;
2.2. Община Дупница става собственик на:
- Самостоятелен обект 68789.17.21.1.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, поземлен имот двадесет и едно, сграда
едно, обект две/, с площ 862 кв.м, етаж 0 /нула/, брой нива на обекта 1 /едно/, предназначение
на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност /театър/.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши всички последващи правни и
фактически действия и да сключи договора за доброволна делба, с която да се прекрати
съсобствеността.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това изчерпахме дневния ред.
Благодаря Ви за работата на днешното заседание.
Заседанието бе закрито в 14.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

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

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