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......

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 30.09.2016 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе VІIІ редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 27 общински съветници.
Отсъстваха Даниела Симова, Ани Йорданова, Иван Раков, д-р Лорета Николова, Павел
Коларски и д-р Кирил Кирилов.
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 27 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам VIІІ редовно заседание за 2016 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 534 / 21.09.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2015 г. /вх. № 413/29.06.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Падробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот № 000200 по КВС на
с. Блатино, м. “До селото”, общ. Дупница. /вх. № 456/18.07.2016г./
3. Докладна записка от Красимир Георгиев – за Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 489/31.08.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 524/19.09.2016г./
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5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода
2017 – 2019 г. /вх. № 494/10.09.2016г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските
градини на територията на Община Дупница. /вх. № 496/12.09.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за издаване на Запис на заповед в полза
на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01
“Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно
детско развитие”, на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
/вх. № 498/13.09.2016г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 500/14.09.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 526/19.09.2016г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа
за личностно развитие в Община Дупница. /вх. № 502/15.09.2016г./
11. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
06.11.2015 г. до 31.07.2016 г. /вх. № 503/19.09.2016г./
12. 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,
находящи се в административната сграда и дворното място на кметство с. Баланово и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 504/16.09.2016г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 14. /вх. №
505/16.09.2016г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда – Николай Атанасов Бозев, находяща се в с. Пиперево, ул. “Дупнишка
комуна” № 57. /вх. № 506/16.09.2016г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.501.61 по кадастралната
карта на село Червен брег, Община Дупница, с площ 422 кв.м. /вх. № 507/16.09.2016г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
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68789.128.28 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
508/16.09.2016г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.235 по кадастрална карта на гр. Дупница, Община Дупница.
/вх. № 509/16.09.2016г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
68789.28.25 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
510/16.09.2016г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
04220.9.3 по действащата кадастрална карта на землището на село Бистрица. /вх. №
511/16.09.2016г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с № 067001, местност
“Дяковката” по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, общ. Дупница. /вх. № 512/16.09.2016г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) в обхват:
Улица с осови точки 1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443/, между
квартали287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница /ул. “Свети Никола”/.
/вх. № 513/16.09.2016г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на помещения – общинска собственост /тоалетни/,
находящи се на територията на гр. Дупница. /вх. № 514/16.09.2016г./
23. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отчет на Кмета на Община Дупница за изпълнение на решенията на Общински
съвет Дупница за периода м. септември 2015 г. - м. юли 2016 г. /вх. № 515/20.09.2016г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 22. /вх. №
516/17.09.2016г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Стойчо Милчов Асенов – наемател, настанен в
жилището по административен ред. /вх. № 517/17.09.2016г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.103.7 по кадастралната
карта на село Червен брег, Община Дупница, с площ 2783 кв.м. /вх. № 518/17.09.2016г./
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27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Наташа Димитрова Славова – наемател, настанена в
жилището по административен ред. /вх. № 519/17.09.2016г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване и сервитут по съществуващи улици за обект: Външно
електрозахранване на “Самостоятелен обект за здравни и социални услуги”, находящ се в
сграда с идентификатор 68789.606.254.1.17 по КК на гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. /вх. №
520/17.09.2016г./
29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на “Външно ел.
захранване чрез изграждане на “Подземна кабелна линия 20kV” за присъединяване
поземлен имот с идентификатор 68789.173.5, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789,
община Дупница, местност “Кълдръмо” по Кадастралната карта на града през имоти,
собственост на Община Дупница. /вх. № 521/17.09.2016г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частни лица в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ XIII-2228, квартал 97 по регулационния план на град Дупница
/поземлен имот с идентификатор 68789.16.450 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Дупница. /вх. № 523/17.09.2016г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 525/19.09.2016г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за издаване на Запис на заповед в полза
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по бюджетна линия “Техническа помощ за Община
Дупница – бенефициент по ОС 1 на ОПРР 2014 – 2020”, финансиран по процедура за
директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-8.001
“Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.
/вх. № 527/19.09.2016г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христаки Павлович” гр.
Дупница, Община Дупница. /вх. № 530/20.09.2016г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на поземлен имот с идентификатор 68789.20.465 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница – частна общинска собственост на собственика на законно
изградените в имота строежи “УИН КЛУБ” ЕООД. /вх. № 531/20.09.2016г./
35. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена на части от
имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2 и
ул.“Отец Паисий“ №2. /вх. № 533/21.09.2016г./
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
В началото да обсъдим предложението от мен за допълване на дневния ред с
извънредните докладни с вх. № 545 като т. 36 в дневния ред, докладна записка с вх. № 546
като т. 37 и докладна записка от инж. Чимев, относно Приемане на Наредба за допълнение на
Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница като т. 38.
Който е съгласен с така направеното от мен предложение за допълване на дневния
ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Гласуваме дневният ред с допълнението.
Който е “за” приемането на така предложеният дневен ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2015 г. /вх. № 413/29.06.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Падробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот № 000200 по КВС на
с. Блатино, м. “До селото”, общ. Дупница. /вх. № 456/18.07.2016г./
3. Докладна записка от Красимир Георгиев – за Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 489/31.08.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 524/19.09.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода
2017 – 2019 г. /вх. № 494/10.09.2016г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските
градини на територията на Община Дупница. /вх. № 496/12.09.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за издаване на Запис на заповед в полза
на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна
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програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01
“Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно
детско развитие”, на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
/вх. № 498/13.09.2016г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 500/14.09.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 526/19.09.2016г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа
за личностно развитие в Община Дупница. /вх. № 502/15.09.2016г./
11. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от
06.11.2015 г. до 31.07.2016 г. /вх. № 503/19.09.2016г./
12. 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,
находящи се в административната сграда и дворното място на кметство с. Баланово и
определяне на начална наемна цена. /вх. № 504/16.09.2016г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собствениците на построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 14. /вх. №
505/16.09.2016г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда – Николай Атанасов Бозев, находяща се в с. Пиперево, ул. “Дупнишка
комуна” № 57. /вх. № 506/16.09.2016г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.501.61 по кадастралната
карта на село Червен брег, Община Дупница, с площ 422 кв.м. /вх. № 507/16.09.2016г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
68789.128.28 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
508/16.09.2016г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.235 по кадастрална карта на гр. Дупница, Община Дупница.
/вх. № 509/16.09.2016г./
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18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
68789.28.25 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
510/16.09.2016г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
04220.9.3 по действащата кадастрална карта на землището на село Бистрица. /вх. №
511/16.09.2016г./
20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с № 067001, местност
“Дяковката” по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с.
Кременик, общ. Дупница. /вх. № 512/16.09.2016г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за
изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) в обхват:
Улица с осови точки 1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443/, между
квартали287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница /ул. “Свети Никола”/.
/вх. № 513/16.09.2016г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на помещения – общинска собственост /тоалетни/,
находящи се на територията на гр. Дупница. /вх. № 514/16.09.2016г./
23. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Отчет на Кмета на Община Дупница за изпълнение на решенията на Общински
съвет Дупница за периода м. септември 2015 г. - м. юли 2016 г. /вх. № 515/20.09.2016г./
24. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул. “Самоковско шосе” № 22. /вх. №
516/17.09.2016г./
25. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Стойчо Милчов Асенов – наемател, настанен в
жилището по административен ред. /вх. № 517/17.09.2016г./
26. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 80491.103.7 по кадастралната
карта на село Червен брег, Община Дупница, с площ 2783 кв.м. /вх. № 518/17.09.2016г./
27. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общинско жилище на Наташа Димитрова Славова – наемател, настанена в
жилището по административен ред. /вх. № 519/17.09.2016г./
28. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на право на прокарване и сервитут по съществуващи улици за обект: Външно
електрозахранване на “Самостоятелен обект за здравни и социални услуги”, находящ се в
сграда с идентификатор 68789.606.254.1.17 по КК на гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. /вх. №
520/17.09.2016г./
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29. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на “Външно ел.
захранване чрез изграждане на “Подземна кабелна линия 20kV” за присъединяване
поземлен имот с идентификатор 68789.173.5, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789,
община Дупница, местност “Кълдръмо” по Кадастралната карта на града през имоти,
собственост на Община Дупница. /вх. № 521/17.09.2016г./
30. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частни лица в урегулиран
поземлен имот /УПИ/ XIII-2228, квартал 97 по регулационния план на град Дупница
/поземлен имот с идентификатор 68789.16.450 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Дупница. /вх. № 523/17.09.2016г./
31. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 525/19.09.2016г./
32. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за издаване на Запис на заповед в полза
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо
пълния размер на авансовото плащане по бюджетна линия “Техническа помощ за Община
Дупница – бенефициент по ОС 1 на ОПРР 2014 – 2020”, финансиран по процедура за
директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-8.001
“Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.
/вх. № 527/19.09.2016г./
33. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христаки Павлович” гр.
Дупница, Община Дупница. /вх. № 530/20.09.2016г./
34. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на поземлен имот с идентификатор 68789.20.465 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Дупница – частна общинска собственост на собственика на законно
изградените в имота строежи “УИН КЛУБ” ЕООД. /вх. № 531/20.09.2016г./
35. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна цена на части от
имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2 и
ул.“Отец Паисий“ №2. /вх. № 533/21.09.2016г./
36. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Определяне на представители на Общински съвет-Дупница в Областния и в
Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. /вх. № 545/29.09.2016г./
37. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Създаване на нова точка 4 в Решение № 102/24.06.2016 год. на Общински съвет
Дупница . /вх. № 546/29.09.2016г./
38. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на
територията на община Дупница. /вх. № 547/30.09.2016г./
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане отчета на Община Дупница за 2015
г. /вх. № 413/29.06.2016г./
Ще помоля председателите на комисиите за становищата на комисиите. Г-н
Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми колеги.
Комисията дебатира сериозно върху отчета на бюджета за 2015 г. Разгледаха се
много аспекти както от самия отчет така и от перспективите така и от сегашното
изпълнение. Въобще много ползотворна, много сериозна дискусия се състоя в
икономическата комисия, като становището на комисията е положително по отношение
приемането на отчета. След това в изказване ще обобщиме някои от нещата които сме
обсъдили.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията проведе своето редовно заседание по всички 21 точки и взе положително
становище и ще предложим докладните да бъдат приети. Единствено по тази точка колегите
се нуждаеха от допълнителна информация която се надяват да получат в зала. Така, че ще
гласуват по време на дебатите.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря арх. Пилев. Ще помоля някой от здравната комисия. Д-р Никулчин.
Д-Р ЙОРДАН НИКУЛЧИВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
По седемте точки които бяха разгледани на комисията становището на комисията по
здравеопазване е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви д-р Никулчин. Г-жа Инкьова за становището на комисията по
образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Комисията по образование и култура работи много сериозно в пълен състав на свое
заседание и по тази точка приема отчета на Община Дупница за бюджета.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-жа Инкьова. Г-н Павлов ще помоля за становището на комисията по
спорт.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Г-н Председател,
Колеги общински съветници.
Комисията по спорт разгледа докладната записка и я приема без забележки.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г -н Павлов. Имате думата колеги за изказвания.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря Ви. Считам за свое задължение като Председател на икономическата
комисия да кажа няколко неща. Пак повтарям, не толкова по самия отчет, в който не
намерихме някакви много големи разлики или да се забелязват някакви тенденции. В общи
линии може да се направят следните изводи. Собствените приходи които общината
реализира продължават да бъдат около 6 000 000 – 6 300 000, шест милиона и половина при
заложени 7 300 000 в проекто бюджета. Тук ще припомня, че 2015 год. общината все още
продаваше, имаше възможност да продава земите по чл. 19, като сумата от придобити
имоти надхвърля 460 000. Сега 2016 и до година 2017 за съжаление както знаете заради
мораториума ние няма да можем да продаваме тези земи, което довежда до няколко
въпроса. Първо, какво се случва с бюджет 2016? Второ, какво ще се прави с бюджет 2017?
Най вече от къде ще се реализират приходи? Това беше основното дебатиране в комисията.
По първия въпрос от къде да се съберат приходи. Говоря всичко това за да сте на
ясно с всичко това което ни очаква. Очевидно е, че общинска администрация, експертите
трябва да потърсят атрактивни имоти, атрактивни инициативи с които да привлечеме чисти
продажби в общината. Впрочем в този връзка господин кмете колегите Гущеров и Бонев и
други предложиха и дебатирахме училищата в селата които са за продажба да се помисли
ели е възможно да се намери някаква по-атрактивна форма за продажба, на части, на
разсрочено плащане, с по-минимални цени. Така щото хем да могат да станат атрактивни за
купуване така и да не се разрушават. Това е само една от инициативите които ви
предлагаме.
Втория въпрос. От къде да дойдат други приходи? Може би трябва да направиме
така, че по някакъв начин да привлечем инвестиции в нашата община със съответните
механизми които са разписани, които се познават от икономиката.
Третия момент. Понеже сега искам много ясно да ме чуете. Очаква се до година и с
оглед на информацията която кмета ни представи за оздравителния план, очаква се до
година положението да бъде много тежко с капиталовата програма. Така ни беше обяснено
от бюджетара. Изплащане на нови задължения и т.н. И за това г-н кмете, аз мисля, че и
комисията счита, че трябва да се обърнеме и вече по отношение на разходите. Дали все още
има възможност някъде да се оптимизират разходите? Какво имам предвид? Разгледахме
най-различни аспекти от…….. Понеже в частта приходи е ясна, в частта администрация е
ясно, в частта ОбС само да съобщя от гласувани 140 000, ОбС е разходвал под 70 000 лв.
Нали така да подчертая този аспект и остават останалите дейности, които общината така да
се каже субсидира. Тази красива комунистическа дума субсидиране. Какво забелязваме?
Забелязваме огромни субсидии в културни дейности, в спортни дейности, в социални
дейности. Спокойно може да кажем, че това е един много хубав комунистически бюджет.
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Едни субсидии за едни взимащи заплати, които не проявяват никакви инициативи. Нали
най-голямата им инициатива е да ходят по медиите и да се оплакват от ниски заплати, от
липса на условия и т.н. Само, че какво казват цифрите уважаеми дами и господа. Да вземем
например музея – 53 000 лв. издръжка за 1 година, 5 служители на щат, 0 приходи за
общинския бюджет. Общинския театър – 157 гласувани, около 120 взети, около 6 400 за
тази година са цифрите около 6 400 върнати на общинския бюджет. Социалния патронаж за
2015 г. – двеста и няколко хиляди субсидиран, сто и неколко върнал, към 150 000 лв.
субсидии от общината за социални групи. Пазарите трент на намаляване на приходите.
Болницата за първи път от ОбС се субсидира 2015 с 20 000 лв. Общинската болница. ГУМ-а
известен ръст на приходите, единствената положителна новина. Това е което четеме в този
бюджет.
И аз г-н кмете считам, че е време за промяна на начина на финансиране. Да отпадне
тази думичка субсидия, макар че тя е законово разписана. А забравих спорта също, не малки
суми. В културата, културни дейности записано, не малки суми от бих казал 100 000 лв. ще
го кажа чисто. Не е ли време този който иска да получава общински средства да разпише
ясно и точно за какво иска да ги получава и да се махнат тези заплатки на……… Да ще
кажете взима 420-450 лв. И срещу какво? Срещу какво питам аз? Срещу това, че ходи на
работа. Ама той не ходи. Каква работа върши домакинката на общежитието при Военна
болница? Ели каква работа вършат № брой домакинки, № брой касиерки, каква работа
вършат ако щете артисти, ако щете спортни деятели. Срещу какво получават тези субсидии.
Имам спортен клуб давате ми пари, имам еди какъв си състав давате ми пари. Срещу какво?
Не е ли време да въведете културен календар. Знам, че има културен календар, но ясен и
точен културен календар.
Само ще завърша със следното. Това го обсъдихме на комисия. С експертите,
Вашите по образование и култура, ако ние тези 150 000 лв. откупваме представления от
други театри всяка събота тука ще има безплатно представление за хората от Дупница. Това
е прост пример за дейността на Театъра. Михалчев доведе 700 бойци с 5 000 лв. субсидия.
Тука 700 човека и това веднага се усети в града. Е това нещо ще приложиме към спортните
клубове. Така, че за да завърша, положението не е никак розово, а за съжаление ще става
още по-тежко. Аз виждам, че колегите особено от икономическата комисия са готови да
помислим малко по-революционно, да помислиме в по-далечна перспектива и наистина да
направиме така, че тук в града ни да привлечем средства, които да обуславят едното подобро развитие, както градове то нашия ранг имат бюджети двойни на нашия.
Това е по отношение на отчета. Пак казвам по скоро не толкова самия отчет като
отчет колкото това което ни очаква с оглед 2016 и най-мече 2017 год.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Костадинов. Други желаещи? Няма.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов

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

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал.1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 137
1. Общински съвет – Дупница приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на
община Дупница за 2015 г. по приходната и разходната част по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи – съгласно Приложение от № 2 до № 4, както следва:
1.1. По приходите общо 22 565 117 лв., в това число държавни дейности 12 970 578 лв.
и 9 594 539 лв. местни дейности.
1.2. По разходите общо 22 565 117 лв., в това число държавни дейности 12 970 578 лв.,
8 580 982 лв. местни дейности и 1 013 557 лв. за дофинаниране на държавни дейности с
местни приходи.
1.3. Налични по сметки в края на периода 286 065 лв., в това число 286 058 в лева и 7
лева във валута.
1.4. Бюджетно салдо в края на периода, излишък в размер на 2 236 382 лева, с които са
финансирани операциите с финансови активи и пасиви.
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2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2015 г.,
съгласно Приложение № 6.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г., съгласно Приложение
№ 7.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Втора точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Падробен устройствен
план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот № 000200 по КВС на с. Блатино, м. “До селото”, общ. Дупница. /вх. №
456/18.07.2016г./
Ще помоля арх. Пилев за становището на ТСУ. Положително е становището.
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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
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33. Иван Методиев Танев

за

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 138
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот №
000200, м.„До селото” по КВС на с. Блатино за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и съпътстващите го
нормативни документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение
„Автокъща”.
2.Общински съвет – Дупница дава предварително съгласие за прокарване трасе на
линейните обекти на техническата инфраструктура – нов кабелен електропровод през
поземлен имот № 000014 - общинска собственост, път ІV клас до поземлен имот № 000200,
м.„До селото” по КВС на с. Блатино, собственост на Емилия Иванова Гатева.
3.Разрешава на Емилия Иванова Гатева, собственик, съгласно Нотариален акт за
дарение на недвижим имот № 183, т.І, рег.№ 1593, д.№ 169/23.05.2007г., вписан в Служба по
вписвания с Акт № 6, т.ІХ, Вх.рег.№ 2133, дело № 1763/23.05.2007г., да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот № 000200, м.„До селото” по КВС
на с. Блатино, съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
На основание чл. 30, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) да бъде придружен с предварителен проект, с изработени варианти на
трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура и
Транспортно-комуникационен проект за влизане и излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията на
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница и “ЧЕЗ Електро България” АД
преди внасяне в община Дупница за процедиране.
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Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва трета точка в дневния ред. Докладна записка от Красимир Георгиев – за Кмет
на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 489/31.08.2016г./
Ще помоля г-н Костадинов и г-жа Инкьова след него за становищата на комисиите.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително е становището на комисията.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Г-жо Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа.
Паралелките под минимум всяка година има такива в училищата по селата и в
момента е абсолютно наложително да се вземе положително решение, защото учебната
година започна и колегите директори на тези училища които са подали докладни за всички
паралелки под минимума чакат с нетърпение това решение, за да може да им се съгласува
списък образец № 1. Аз разбирам, че има становище на Началника на Регионалния
инспекторат, положително и нашата комисия категорично застава зад решението на тези
директори да подадат тези докладни и сме съгласни и приемаме всички паралелки които са
подадени под минимума.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Имате думата колеги. Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, гледайки дневния ред сигурно обръщате внимание, че имаме 3 такива
докладни. Това е тема от която не бива да бягаме. Тема от която не бива да се страхувате, а
да я коментирате. Имахме преди години горчивия опит да затворим училища в няколко
села. Тенденцията не е никак добра. И тек е мястото на колегите кметове по населени места
и директорите на тези учебни заведения. Обективните причини всички ги знаем.
Раждаемост пада, родители излизат извън територията на общината, но всеки кмет на тези
села и всеки директор на учебно заведение в тези села нека да полага усилия да говори с
живущите по селата тези деца да остават. Имайки предвид първата стъпка дофинансиране
на маломерни паралелки, втората стъпка я знаете каква е. Сливане на паралелки. И тогава
възниква проблема. Тогава започва масовото изнасяне на деца от тези учебни заведения в
посока гр. Дупница и следва третата стъпка която вярвайте с никакво желание не искам да я
правя. Но все пак когато възникват такива ситуации имаме общински съветници от тези
села. Аз знам в едно от училищата директорката беше правила и невъзможното. Обикаляла
беше дете по дете, родител по родител, но има други колеги нейни директори които не го
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правят. Най лесно е да входира една докладна до кмета, той да я входира до ОбС да я
дофинансира. И не е това проблем. Проблема е какво следва от тук на сетне. Бия камбаната.
Така го разбирайте.
Благодаря Ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря Ви г-н Чимев. Няма желаещи за изказване.
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
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 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал. 2 и чл.11а, ал. 2 и чл.11а, ал. 3 от Наредба №
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7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 139
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелна паралелка
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” – село Яхиново, Община Дупница:
ІІ-ри клас – 8 ученици /недостиг – 8/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно изискванията на чл.
11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на Регионалното управление на образованието –
Кюстендил за формиране на маломерната паралелка.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва четвърта точка в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни
паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ
“Св. Св. Кирил и Методий” с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 524/19.09.2016г./
Чухме становищата на комисиите. 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

за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
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 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 140
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий”, село Яхиново, Община Дупница, както следва:
І клас –
V клас –
VІ клас –
VІІ клас -

13 ученици /недостиг – 3/;
13 ученици /недостиг – 5/;
17 ученици /недостиг – 1/;
11 ученици /недостиг – 7/;

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
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3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва пета точка в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза
на Община Дупница за периода 2017 – 2019 г. /вх. № 494/10.09.2016г./
Г-н Костадинов ако обичате становището на икономическа комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря. Положително становище. Тренда както беше и миналите средносрочни
прогнози и сега се запазва горе-долу в същия вид. Бих казал за съжаление, но наистина това
е реалистично което е заложено. И въпреки всичко аз пак се моля и мечтая дай боже да
успеем да увеличиме собствените приходи, да надминем 7 000 000 значително ако може.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Колеги, имате думата.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. 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

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

отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал. 5 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение
№ 56/2016 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура, указание БЮ №
4/08.07.2016 г. и чл.13, ал. 6 от Наредбата за общинските публични финанси и
управление на общинският дълг, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 141
1. Общински съвет – Дупница приема актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза в частта за местните дейности на Община Дупница за периода 2017 г. – 2019 г.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Шеста точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница.
/вх. № 496/12.09.2016г./
Ще помоля г-жа Инкьова за становището на комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа, нашата комисия подробно прочете проекта на наредбата.
Тя е абсолютно задължителна да бъде приета от ОбС след като влезе в сила новия Закон за
училищно и предучилищно образование от 1 август и имам сведение, че е била подробно
обсъждана след директорите на детските градини. И след прочитане на този проект и след
като директорите на детски градини са съгласни с този проект, ние също приемаме тази
наредба.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-жо Инкьова. Г-н Павлов ще помоля за становището на комисията по
спорт и младежки дейности.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Комисията по спорт също одобрява тази наредба. Г-жа Инкьова каза че това нещо е
напълно наложително във връзка с новия Закон. Така, че становището на комисията е
положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Павлов. Колеги, имате думата. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КАСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет.
Преди малко споменахте за училищата. В стил защо вие биете негрите сега ще
говориме за детските градини. Ние попитахме на икономическа комисия, също поговорихме
за училища и детски градини. Първо понеже сме на тема детски градини попитахме г-жа
Петрова и г-н Попов има ли резултат от оптимизацията която проведохме. Защото освен
дейности които споменах по-рано в обсъждането на бюджета тук също има твърде много
какво да се направи. Не знам какво са разглеждали колегите от двете комисии, обаче аз
мисля, че ние трябва да запомним думичката реформи. В нашата комисия например
обсъдихме ако ели е наложително затваряне на детска градина, ели и наложително
затваряне на училище. Да не се крием зад думички и зад думи и сега да спасяваме работни
места за сметка на обучението на децата. Гласувахте пълняемост 2 деца ще учат по
индивидуален план. Кажете го ясно. Трябва да подобриме, освен директорката да събира
деца да подобирме условията в тези училища. Или иначе казано единия разходен стандарт
колкото по-хубаво училището, толкова повече деца, толкова повече пари и то става все похубаво. Респективно така са и детските градини. Колкото по-малко деца, по-лошо обучение,
по-калпави даскали, по-малко деца. И това е тенденция която може да бъде обърната само
от ОбС, като се направи така, че това училище да стане симпатично за хората от селата.
Учителката не може да накара родителя да си даде детето и то да учи по индивидуална
програма във втори клас. Родителя ще го даде когато види, че е топло, чисто и обучението е
добро. Конкретно за детските градини към г-жа Инкьова се обръщам, извинявам се към
училищата. Много ви моля г-жо Инкьова, на нашата комисия г-н Попов заяви, че в
образованието ще се случват страшни неща. И аз го попитах какво точно ще се случва, той
каза страшни неща. И понеже ние не сме експерти, а вие сте експертите, много ви моля
поговорете с г-н Попов и направете едно заседание и уточнете какви ще са тези страшни
неща които ще се случват. И пак искам да повторя. Като анализираме дейността на наредби,
детски градини, училища, нека да запомним думичката реформа. Ето вие казахте да ходи
кмета да търси училища, ама предпоследна точка е “Христаки Павлович” градско училище
където има маломерна паралелка. Т.е. ако е необходимо това е въпрос на анализи и на
комисията на г-жа Инкьова и на експертите в общинската администрация. Ако училищата н
гада са много, кажете го. Ако детските градини са много кажете го. Време е за реформи и да
не се плашиме от нищо.
Благодаря.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Други колеги? Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Спомена колегата негрите, сега да вкараме и индианците. Колега Костадинов, преди
време в тази зала и не само в нея си спомням за една яслена група в едно то нашите села как
един общ. съветник дойде да ме увещава, че двете деца са предостатъчни въпросната група
да я има. Няма да казвам името на колегата да не се почувства неудобно. Но когато
говориме по дадена тема нека да бъдем принципни. Когато има намерение нещо да се случи
да не изхождаме от някакъв личен или персонален интерес, а от обществения интерес. За
реформите за които говорите ако искате поинтересувайте се експертите са на линия. Факт е,
че с промените в Закона се налага да бъдат направени някои промени. Ние като общинско
ръководство вече сме предприели две такива мерки които ще ги разберете скоро. Пределно
ясно е на всеки, че издръжка на сектора с делегирани дейности лимитира обем пари. Когато
това нещо надхвърля тези пари трябва да решаваме необходимо ли е да го правиме и да го
правим или както казвате вие г-н Костадинов трябва да изберем другия вариант. Аз не
бягам от такива решения. Мисля, че това не е проблем на общинска администрация. Просто
всички трябва да бъдем наясно. Правейки дадена стъпка отваряме една тема и караме
докрай. Нямам нищо против. Аз съм за.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Ще си позволя няколко думи и след което ще ви дам и право на
отговор. Искам да насърча този реформаторски дух в икономическата комисия. Почва да ми
харесва диалога в залата. Дано само че това е духа на цялата комисия, а не само на
председателя и, защото този диалог ни е адски необходим. Оказа се, че общинския бюджет е
някаква мела гама между държавни плащания, общински събирания и общински интереси и
частни интереси. Т.е. държавата разглежда общините като частни субекти които следва да
събират средства и да се издържат, а гражданите в общините разглеждат същите като
социални дейности на практика. Гражданите очакват от общината, дори сега пред вратата
ме чакаше гражданка, която съседката и развалила градината. Очакват от нас да им
помогнем да си направят градините, да ги полеят да направим детски градини които да
издържаме, да дофинансираме самостоятелни групи в детските градини и самостоятелни
паралелки в училищата, да са асфалтирани улиците в селата, да са водоснабдени същите и в
същото време никой да не плаща водата, да не плаща пречистването, да не плаща данъците
по възможност, а нещата стават все по-зле и по-зле заради естествените демографски
процеси които вървят не само в Дупница, а на всякъде в България. Защото ако извадим една
статистика на която за съжаление сега не мога да се позова колко имота всъщност реално са
отписани за не плащане защото са втори или трети имот на някой собственик. Това всичко е
наследствени имоти на възрастни хора които са починали и някой ги получава и за тях не
плаща данък. И всяка година при същия размер данъци, данъците намаляват и всяка година
и децата в училищата намаляват и всяка година и местните приходи намаляват, а колкото
повече приходите намаляват толкова повече претенциите растат.
Така, че изключително съм щастлив да чуя такива мнения и особено пък от
икономическата комисия, защото макар и трудни решенията са тука в тази зала и хората
макар и да не искат да ги чуят от нас, след време ще ни обвиняват, че не сме ги взели.
Наистина голяма част от тях са непопулярни, но диалога по темите наистина е
задължителен и предстои. Така, че дерзайте колеги, ние сме с вас.
Благодаря за което. Г-н Костадинов искаше отговор.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Аз първо към г-н кмета. Г-н кмете, не ме разбирайте криво. Като казах за
образованието. Например вашите експерти, съвсем добри експерти казаха следното. Ето
например в тази детска градина се закри кухнята ама хората останаха. А сега това геройство
ли е, че хората останаха? Ако сте преценили вие като експерт, че хората трябва да останат,
нека да останат. Въпроса е тази оптимизация има ли резултат. И тука свързано с изказването
на г-н председателя. Аз ви уверявам, че готовност в икономическата комисия, готовност за
реформи за съжаление и ние като чели още се лутаме коя точно реформа с коя да се заемем
най напред. Но готовността и колегите ще потвърдят и анализите които правим са много
задълбочени и ние именно това също искаме, ние ви приканваме към реформи, защото е
почти преди средата на мандата, сега е момента когато да се направят, защото друг път
няма. Ще става все по-лошо и пак в контекста на вашето изказване. Хората които чакат на
нас политиците, защото колкото и вие да казвате, че не сте политици вие сте политици
избрани в ОбС и хората чакат на вас, понеже хората чакат на нас политиците, ние трябва да
седнем да ги изговорим тези неща. Има тежки неща които трябва да се случат, за да почнат
да се случват хубавите.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Заповядайте г-жо Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа, извинявам се, че взимам за втори път думата по тази
точка. Не исках да бъда по-подробна за да не обиждам всички, че не са прочели наредбата,
защото в момента обсъждаме точно Наредбата за реда за записване и преместване на децата
от детските градини. Ако трябва да бъда по-подробна, сигурно сте обърнали внимание по
критериите за записване, че там липсва критерий местоживеене на детето. И с този
критерий са съгласни директорите на детските градини. Има мотив, проведена е среща с г-н
Петков, нашата комисия си е свършила работата и се стигна до извода, че детските градини
тъй като са на различни места, има по-близо една до друга, по отдалечени и за това този
критерий не допуснат в критериите за записване. Нападките към нашата комисия, че не
работим не ги приемам. Г-н Костадинов, извинявам се но говоренето не означава
обезателно работа. Ние не говорим много но си вършим качествено работата нашата
комисия. Разгледали сме абсолютно всички докладни, имаме протокол, имаме изказвания,
но не смятам за необходимо да утежнявам заседанието на ОбС с допълнителни неща. По
отношение на наредбата тъй като повтарям отново директорите са съгласни, с г-н Петков е
проведен разговора, ние я приемаме категорично. Ако имате някакво предложение за в
бъдеще за реформа, вие само повтаряте, че предстоят тежки неща. Ами кажете ги кои са
тези тежки и дайте предложение.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги общински съветници.
И аз като колежката Инкьова нямах намерение да се намесвам в този спор, но чувам
много неща които не мога да ги подмина и да не изкажа личното си мнение на несъгласие.
Чувам думи като реформи, тежки решения и т.н. За мен това са едно от нещата които аз съм
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против са реформите на парче. Както правилно се изказа г-н Константинов, проблемите в
образованието и за детските градини и за селските училища за мене лично са част от един
много глобален проблем свързани с демографията. И тук искам да призова моите колеги
общ. съветници след като има толкова много мнение по този въпрос да бъдат малко поактивни при обсъждането на бюджета за следващата година и да видими какви проблеми и
как могат да бъдат решени, защото аз имам забележки към разпределението на
делегираните бюджети. Мисля, че селските училища имат нужда още малко от
дофинансиране, а също така не трябва да забравяме въпроса който ние коментирахме в зала
за това да направим самите села по атрактивно място за живот, а от това и самите училища
ще бъдат по атрактивни. Това е свързано с една наша идея за отпускане на минимални
бюджети на селските кметове с което те да направят своите места по атрактивни за живот. В
момента те нямат и една стотинка с която да свършат нищо в своите села. Коментирали сме
го много пъти и мисля, че всички тези проблеми при обсъждането на бюджета за
следващата година трябва да седнем и да си поговорим и всички да бъдат максимално
активни.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Павлов. Други желаещи? Ако няма гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на Наредбата, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното
образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 142
1. Общински съвет Дупница приема Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Дупница /
Приложение №1/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Седма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за издаване на
Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ
орган по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като
обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Проект BG05M9OP0012.004-0029-C01 “Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за
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директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за
ранно детско развитие”, на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 20142020. /вх. № 498/13.09.2016г./
Ще помоля за становище г-н Гущеров на икономическата комисия.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Колеги.
Становището на икономическата комисия е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. 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
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 143
Общински съвет – Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде Запис
на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и да било характер в полза на поемателя Министерство на труда и социалната
политика – Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г., в размер на 159 473,00 лева /сто петдесет и девет хиляди четиристотин
седемдесет и три лева/, представляващи 20% авансово плащане по Административен договор
BG05M9OP001-2.004-0029-C01 “Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004
“Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. със срок на валидност до датата на влизане в сила на акта за
верификация на окончателното искане за плащане по договор № BG05M9OP001-2.004-0029C01 “Алтернатива за ранно детско развитие”.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Осма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо
Ботев” с. Самораново, Община Дупница. /вх. № 500/14.09.2016г./
Имаме становищата на комисиите. Имате думата за изказвания.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ:
Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал. 2 и чл.11а, ал. 2 и чл.11а, ал. 3
от Наредба № 7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя
на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 144
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелна паралелка
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христо Ботев” –
село Самораново, Община Дупница:
ІІІ-ти клас –9 ученици /недостиг – 7/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно изискванията на чл.
11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
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4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на Регионалното управление на образованието –
Кюстендил за формиране на маломерната паралелка.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Девета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ “Христо
Ботев” с. Крайници, Община Дупница. /вх. № 526/19.09.2016г./
Имаме становищата на комисиите. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 145
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни паралелки
с брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христо Ботев”,
село Крайници, Община Дупница, както следва:
І клас –
14 ученици /недостиг – 2/;
ІІІ клас – 12 ученици /недостиг – 4/;
ІV клас - 14 ученици /недостиг – 2/;
V клас 14 ученици /недостиг – 4/;
VІ клас – 16 ученици /недостиг – 2/;
VІІ клас – 13 ученици /недостиг – 5/;
VІІІ клас - 12 ученици /недостиг – 6/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в
рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва десета точка в дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Дупница. /вх. №
502/15.09.2016г./
Ще помоля г-жа Инкьова за становище на комисията по образование.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА – общ. съветник:
Уважаеми дами и господа.
Тази Наредба също е задължителна в следствие влизане в сила на новия Закон за
предучилищно и училищно образование. Нашата комисия разгледа подробно. Там всичко е
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описано, ще има достъп до този регистър на електронната страница на Община Дупница,
обсъдена е и сме съгласни с предложения проект.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-жо Инкьова. Г-н Павлов за становището на комисията по младежки
дейности.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Становището на комисията е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Павлов. Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложената Наредба, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 146
1. Общински съвет Дупница приема Наредба за водене на регистър на общинските
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Дупница
/Приложение №1/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Единадесета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Отчет за
работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии в периода от 06.11.2015 г. до
31.07.2016 г. /вх. № 503/19.09.2016г./
Ще помоля г-н Гущеров за становището на икономическа комисия.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Колеги общински съветници.
Становището на икономическата комисия е положително.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Арх. Пилев. Положително.
Г-жо Инкьова. Положително.
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Д-р Никулчин. Положително.
Г-н Павлов. Положително.
Благодаря ви. Имате думата колеги.
Гласуваме отново с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на отчета, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал.6 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 147
1. Общински съвет – Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода 06.11.2015 г. до 31.07.2016 г.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Дванадесета точка в дневния ред 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, находящи се в административната сграда и дворното
място на кметство с. Баланово и определяне на начална наемна цена.
/вх. №
504/16.09.2016г./
Арх. Пилев, становището на ТСУ. Положително.
Г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – общ. съветник:
Положително становище на икономическа комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви. Имате думата колеги.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов

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

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

24
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
администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13,
ал. 1, чл. 14, ал. 2 и чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008 г., последно
изменена и допълнена с Решение 48/27.03.2015 г. на Общински съвет Дупница/ и във
връзка с чл. 281а, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 148
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 следните имоти:
1.1. общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни
съоръжения, включващи мачта за GSM антени, с площ от 12 кв.м – представляващ част от
подпокривно пространство – таванско помещение от масивна административна сграда на два
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етажа, със застроена площ 186 кв.м – І етаж – 5 стаи, в които са настанени библиотека и
здравната служба; ІІ етаж – 5 стаи – кметската администрация; таван – складови помещения;
навес с площ 27 кв.м – склад за гориво; външна тоалетна с площ 10 кв.м и дворно място –
УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м, по
регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост,
съгласно АОС № 224/14.10.1998 г.;
1.2. общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни
съоръжения, включващи Телекомуникационно оборудване, състоящо се от два шкафа, които
ще бъдат разположени на земята в непосредствена близост до сградата, на кота терен върху
площ от 4 кв.м, в УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м,
по регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост,
съгласно АОС № 224/14.10.1998 г. и схема за разполагане на преместваемо съоръжение от
08.09.2016 год., утвърдена от Главния архитект на Община Дупница.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на общински недвижим имот за разполагане на електронно-съобщителни
съоръжения, включващи мачта за GSM антени, с площ от 12 кв.м – представляващ част от
подпокривно пространство – таванско помещение от масивна административна сграда на два
етажа, със застроена площ 186 кв.м – І етаж – 5 стаи, в които са настанени библиотека и
здравната служба; ІІ етаж – 5 стаи – кметската администрация; таван – складови помещения;
навес с площ 27 кв.м – склад за гориво; външна тоалетна с площ 10 кв.м и дворно място –
УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м, по
регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост,
съгласно АОС № 224/14.10.1998 г. и скица № 515/27.07.2016 г., утвърдена от Главния
архитект на община Дупница, за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на електронносъобщителни съоръжения, включващи мачта за GSM антени;
2.2. начална наемна цена – 208.33 лв. /двеста и осем лева и тридесет и три стотинки/
месечно, в която не е включен 20 % ДДС или 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/ с включено
ДДС;
2.3. депозит – 41.67 лв. /четиридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/,
представляващ 20 % от началната наемна цена;
2.4. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
3. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на общински недвижим имот с площ 4 кв.м, за разполагане на електронносъобщителни съоръжения, включващи Телекомуникационно оборудване, състоящо се от два
шкафа, които ще бъдат разположени на земята в непосредствена близост до сградата, на кота
терен в УПИ І – за СОНС /Селски общински народен съвет/, кв. 30, с площ 496 кв.м, по
регулационния план на с. Баланово, община Дупница, публична общинска собственост,
съгласно АОС № 224/14.10.1998 г. и схема за разполагане на преместваемо съоръжение от
08.09.2016 год., утвърдена от Главния архитект на Община Дупница, за срок от 10 /десет/
години, при следните условия:
3.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на електронносъобщителни съоръжения, включващи Телекомуникационно оборудване;
3.2. начална наемна цена – 100.00 лв. /сто лева/ месечно. Върху цената не се дължи
ДДС;
3.3. депозит – 20.00 лв. /двадесет лева/, представляващ 20 % от началната наемна цена;
3.4. условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница.
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4. Конкурсите да се проведат най-рано в 10-дневен срок и най-късно в 30-дневен срок
от публикацията на обявяването им.
5. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договорите за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Тринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собствениците на построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 14. /вх. № 505/16.09.2016г./
Г-н Пилев, становището на ТСУ е положително. На икономическа също е
положително. 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
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 149
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:
“Поземлен имот с идентификатор 68789.602.23 в град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско шосе” №14, с площ 1 022
кв.м”.
2.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 16 229 лв.
/шестнадесет хиляди двеста двадесет и девет лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.23 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот двадесет и три/,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №14, с площ на целия имот: 1 022 кв.м /хиляда двадесет и два квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване
/до 10 м/ /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3353 /три хиляди
триста петдесет и три/, без съдържащите се в имота сгради - частна общинска собственост по
АОС №4514/11.04.2016 год., на Георги Димитров Орлев, Мария Димитрова Сърбова,
Любомир Димитров Георгиев, собственици на законно построената в имота жилищна
сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на
чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Четиринадесета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
собственика на законно построената в имота жилищна сграда – Николай Атанасов Бозев,
находяща се в с. Пиперево, ул. “Дупнишка комуна” № 57. /вх. № 506/16.09.2016г./
Становището на ТСУ е положително.
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Г-н Гущеров, ако може да излезете и на вън да си поговорите. Положително е и на
икономическа комисия. Имате думата колеги за изказвания.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за

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

24
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 местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2
от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Дупница, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 150
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: „306/743 ид.части от
поземлен имот с идентификатор 56349.200.62, село Пиперево, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-553/от 05.08. 2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: 18-2209-21.03.2016 г. на Началник на СГКК Кюстендил, с адрес на поземления имот: село Пиперево, община Дупница, ул. „Дупнишка
комуна“ №57, с площ на целия имот 743 кв.м, трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 28, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-28,
квартал 3 по регулационния план на село Пиперево, без сградите, които попадат върху имота“
2.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 2 913 лв. /две хиляди
деветстотин и тринадесет лева/ за продажба на:
„306/743 ид.части от поземлен имот с идентификатор 56349.200.62, село Пиперево, община
Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-53/от 05.08. 2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със заповед: 18-2209-21.03.2016 г. на Началник
на СГКК - Кюстендил, с адрес на поземления имот: село Пиперево, община Дупница, ул.
„Дупнишка комуна“ №57, с площ на целия имот 743 кв.м, трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 28, представляващ урегулиран поземлен
имот /УПИ/ ХІV-28, квартал 3 по регулационния план на село Пиперево, без сградите, които
попадат върху имота“ – частна общинска собственост по АОС №4562/04.08.2016 год., на
Николай Атанасов Бозев, собственик на законно построената в имота жилищна сграда, въз
основа на пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3
от Закона за общинската собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Петнадесета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 80491.501.61 по кадастралната карта на село Червен брег, Община
Дупница, с площ 422 кв.м. /вх. № 507/16.09.2016г./
Ще помоля за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Гущеров на ИК.
/ г-н Гущеров – общ.съветник: Положително./
Благодаря.

37

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
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 151
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: Поземлен имот с
идентификатор 80491.501.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червен
брег, одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 422 кв.м, с трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни
нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 240, квартал: 61, парцел: ХІІ,
представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-240, квартал 61 по регулационния план
на село Червен брег, с улична регулация, утвърдена със Заповед №271/19.01.1977 год. и
дворищна регулация, утвърдена със Заповед №1969/14.12.1981 год. Имотът не съдържа
сгради.
2.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор
80491.501.61 /землище осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и едно, кадастрален район
петстотин и едно, имот шестдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на
село Червен брег, одобрена със Заповед № 300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителният
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 422 кв.м /четиристотин
двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 240 /двеста и четиридесет/, квартал: 61 /шестдесет и едно/, парцел:
ХІІ /дванадесети/, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-240 /дванадесети,
образуван от имот двеста и четиридесет/, квартал 61 /шестдесет и едно/ по регулационния
план на село Червен брег, с улична регулация, утвърдена със Заповед №271/19.01.1977 год. и
дворищна регулация, утвърдена със Заповед №1969/14.12.1981 год. Имотът не съдържа
сгради – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост
№4405/04.09.2015 год., с пазарна оценка, в размер на 5 373 лв. /пет хиляди триста седемдесет
и три лева/.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението, в размер на 5 373
лв. /пет хиляди триста седемдесет и три лева/, върху която се дължи 20% ДДС.
3.2. Размер на депозита за участие в търга – 537,30 лв., представляващи 10% от началната
цена.
3.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4. Стъпка за наддаване - 10% от началната цена.
3.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шестнадесета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в
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изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №
68789.128.28 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
508/16.09.2016г./
Ще помоля за становището на ТСУ комисията.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ.съветник:
Положително становище.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов становището на ИК.
/ г-н / г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Благодаря.
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
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и
чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 152
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 Кирил
Темелакиев Близнаков съгласно Решение № 3440/23.09.1999 г. по преписка с
вх.№9498/30.06.1999 год. на Общинска служба по Земеделие гр.Дупница и скица-проект №
15-270165-07.06.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.128.28 с адрес на поземленият
имот: гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Кубасина” с площ
1.087 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Овощна градина, - 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:
Седемнадесета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от
общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на
поземлен имот с проектен идентификатор № 68789.23.235 по кадастрална карта на гр.
Дупница, Община Дупница. /вх. № 509/16.09.2016г./
Становището на ТСУ и ИК е положително.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова

за
за
за
отсъства
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5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 153
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 Исталяна Георгиева Иванова
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съгласно Решение № 1235/22.03.2005 год. по преписка с вх. №2299А/19.12.1991г., на
Общинска служба по земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-528249-03.12.2015 г.,
издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.325, /землище шестдесет и осем
хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет и три имот триста
двадесет и пет/,с адрес на поземления имот: гр.Дупница, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност Калдръмо-Костарноко, с площ 4,002 дка, /четири хиляди и два
квадратни метра/ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Друг вид ливада – 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:
Третата от 4-те докладни, идентична. е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на
поземлен имот с проектен № 68789.28.25 по действащата кадастрална карта на землището на
град Дупница. /вх. № 510/16.09.2016г./
Становищата на комисиите ги 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

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и
чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 154
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 Пандора Харалампиева Бельовска
съгласно Решение № 374/09.11.1998 г. по преписка с вх.№4330Б/14.02.1992 год. на Общинска
служба по Земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-11807/12.01.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.28.25 с адрес на поземленият
имот: гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност „Злево” с площ 0.515 дка,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна
градина, - 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:
Деветнайсета точка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в
изпълнение на задълженията по §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на поземлен имот с проектен №

44

04220.9.3 по действащата кадастрална карта на землището на село Бистрица. /вх. №
511/16.09.2016г./
Становищата на комисиите ги имаме.
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
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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,

45

ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 155
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 Никола Иванов Илиев съгласно
Решение № БС816/26.01.1996 г. по преписка с вх.№818/04.09.1991 год. на Общинска служба
по Земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-507944-23.11.2015 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №04220.9.3 с адрес на поземленият имот:
село Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Божков рид”, с площ 1.597
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид
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:
Двайсета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот с № 067001, местност “Дяковката” по картата на възстановената собственост
(КВС) на землището на с. Кременик, общ. Дупница. /вх. № 512/16.09.2016г./
Становището на ТСУ комисията е положително.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на така предложения проект, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 5, чл.
124б и чл.125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 156
1. Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ на поземлен имот
с № 067001, местност “Дяковката” по картата на възстановената собственост (КВС) на
землището на с. Кременик, общ. Дупница, за промяна предназначението на земеделска земя
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за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и
съпътстващите го нормативни документи, за обособяване на устройствена жилищна зона с
преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като “Жм” по чл. 16, т. 1
от Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), за изграждане на обект
“Малкоетажна жилищна сграда”.
2. Разрешава на Атанас Стоянов Клисарски, собственик съгласно Нотариален акт №
10, том ІІ, рег. № 2624, дело № 184 от 23.10.2012 год., вписан в Служба по вписванията при
РС-Дупница с Вх. рег. № 2975 от 23.10.2012 год., Акт № 120, том 11, дело № 1513, да
възложи изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за
застрояване (ПЗ) на поземлен имот с № 067001, местност “Дяковката” по картата на
възстановената собственост (КВС) на землището на с. Кременик, общ. Дупница,
съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
С проекта да бъде определена териториарно-устройствена зона по чл. 16, т. 1 от
Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) от разновидност “жилищна с малка височина
(до 10 м)”, означена като “Жм”, с устройствени показатели по чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7
от 22.12.2003 год. за ПНУОВТУЗ, както следва: височина (етажност) – 3м÷10м (1÷3 етажа);
плътност на застрояване (П застр.) – max. 60%; интензивност на застрояване (К инт.) – 1,2;
необходима озеленена площ (П озел.) – min. 40%.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, проектът да бъде придружен от план-схеми за
водоснабдяване и електрификация на поземления имот.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ “БТК” АД,
“Кабел Сат-Запад” ООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в Община Дупница за
процедиране.
Срок за изработване и внасяне за процедиране на проекта шест месеца, считан от
датата на настоящото решение.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В дневния ред сме на средата.
Обявявам 10 минути почивка.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Проверка на кворума. В залата присъстват 26 общински съветника. Имаме кворум.
Продължаваме с двадесет и първа точка в дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие за изменение на Подробен
устройствен план – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки
1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443/, между квартали287, 288, 293 и 294 по
регулационния план на гр. Дупница /ул. “Свети Никола”/. /вх. № 513/16.09.2016г./
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Арх. Пилев, становището на ТСУ комисията е положително.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134, ал.2, т.1 и т.2 и
ал.2, т.6, и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, ОбС прие

48

РЕШЕНИЕ
№ 157
1.Общински съвет Дупница ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде изменен Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в обхват: Улица с осови точки
1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ №68789.605.443 по ККиКР на гр.Дупница/, между квартали
287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр.Дупница /ул.”Свети Никола”/, съгласно
Скица-предложение за изменение на ПУП – ПУР, изготвена от правоспособен геодезист.
2.Общински съвет Дупница разрешава да бъде изработен Проект за изменение на
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ в обхват: Улица с осови
точки 1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ №68789.605.443 по ККиКР на гр.Дупница/, между
квартали 287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр.Дупница /ул.”Свети Никола”/,
съгласно Скица-предложение за изменение на ПУП – ПУР, изготвена от правоспособен
геодезист.
3.Общински съвет гр.Дупница упълномощава Кмета на Общината да проведе
необходимите процедури, свързани с изменението на Подробния устройствен план (ПУП)План за улична регулация (ПУР), както и по обявяването и одобряването на Проекта за
изменение на ПУП- ПУР.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и втора точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на помещения
– общинска собственост /тоалетни/, находящи се на територията на гр. Дупница. /вх. №
514/16.09.2016г./
Г-н Костадинов ще помоля за становището.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: положително./
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

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

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

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7
и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 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
№ 158
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т. А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следните имоти:
1.1.Сграда с идентификатор 68789.17.11.2 /Тоалетни, разположени в кв.62 по плана на
гр.Дупница, ул.“Иван Вазов“ №17, до Джамията/, със застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1,
предназначение: Сграда със специално предназначение;
1.2.Сграда с идентификатор 04220.16.100.1 /до барбекютата в парк Рила/, със застроена
площ 39 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги;
1.3.Част от сграда с идентификатор 68789.24.2.1 /до зоопарка в парк Рила/, със
застроена площ на сградата 92 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, с
площ на тоалетните 26,52 кв.м;
1.4. Обществена тоалетна – масивна полуподземна постройка със ЗП 64 кв.м,
разположена до УПИ ІІ-за озеленяване, в квартал 59 по регулационния план на гр.Дупница
/до градинката на бившата автогара/.
2.Общински съвет Дупница определя началните месечни наемни цени на описаните
по-долу имоти, както следва:
2.1.Сграда с идентификатор 68789.17.11.2 /Тоалетни, разположени в кв.62 по плана на
гр.Дупница, ул.“Иван Вазов“ №17, до Джамията/, със застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1,
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предназначение: Сграда със специално предназначение /Акт за публична общинска
собственост №4556/30.06.2016 год./ - начална месечна наемна цена в размер на 75 лв.
/седемдесет и пет лева/;
2.2.Сграда с идентификатор 04220.16.100.1 /до барбекютата в парк Рила/, със застроена
площ 39 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги /Акт за публична
общинска собственост №1791/07.01.2011 год./ - начална месечна наемна цена в размер на 75
лв. /седемдесет и пет лева/;
2.3.Част от сграда с идентификатор 68789.24.2.1 /до зоопарка в парк Рила/, със
застроена площ на сградата 92 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, с
площ на тоалетните 26,52 кв.м /Акт за публична общинска собственост №1793/10.01.2011
год./ - начална месечна наемна цена в размер на 75 лв. /седемдесет и пет лева/;
2.4. Обществена тоалетна – масивна полуподземна постройка със ЗП 64 кв.м,
разположена до УПИ ІІ-за озеленяване, в квартал 59 по регулационния план на гр.Дупница
/до градинката на бившата автогара/, /Акт за частна общинска собственост №564/07.12.2000
год./ - начална месечна наемна цена в размер на 75 лв. /седемдесет и пет лева/.
3. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс, за срок от десет години, на всеки отделен имот, а именно:
3.1.Сграда с идентификатор 68789.17.11.2 /Тоалетни, разположени в кв.62 по плана на
гр.Дупница, ул.“Иван Вазов“ №17, до Джамията/, със застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1,
предназначение: Сграда със специално предназначение - Акт за публична общинска
собственост №4556/30.06.2016 год./;
3.2.Сграда с идентификатор 04220.16.100.1 /до барбекютата в парк Рила/, със застроена
площ 39 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги - Акт за публична
общинска собственост №1791/07.01.2011 год./;
3.3.Част от сграда с идентификатор 68789.24.2.1 /до зоопарка в парк Рила/, със
застроена площ на сградата 92 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда, с
площ на тоалетните 26,52 кв.м - Акт за публична общинска собственост №1793/10.01.2011
год./, при следните условия:
1/обектите се отдават само по предназначение – за тоалетни;
2/поемане на задължение за поддържане на цена, не по-висока от определената в т.69
от Тарифата /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към НАРЕДБАТА за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница;
3/сезонност на договорите за наем за обектите /тоалетни/ в парк Рила – само за летния
сезон /от 1 април до 30 октомври/;
4/начална месечна наемна цена за всеки обект – определените в т.2 на решението
начални месечни наемни цени, върху които се дължи ДДС;
5/депозит за всеки обект – 20% от началната месечна наемна цена;
4. Условията на конкурсите, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета
на Община Дупница, съгласно чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
5.Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договорите за наем.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и трета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Отчет на
Кмета на Община Дупница за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за
периода м. септември 2015 г. - м. юли 2016 г. /вх. № 515/20.09.2016г./
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Г-н Костадинов ще помоля за становището на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Г-н Пилев.
/ г-н Пилев – общ.съветник: Положително./
Г-жо Инкьова.
/ г-жа Инкьова – общ.съветник: Положително./
Д-р Никулчин.
/ д-р Никулчин – общ.съветник: Положително./
И г-н Павлов.
/ г-н Павлов – общ.съветник: Положително./
Благодаря. Имате думата колеги.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Г-н Константинов.
Аз този отчет го разгледах внимателно. Цифрите са такива 205 изпълнени решения,
неизпълнени 35, някои са в процес на изпълнение. Аз взех думата за нещо, което пак е
свързано с този отчет. Не взех отношение по отчета за бюджет, тъй като мислех, че тази
информация ще се разглежда за изготвяне на оздравителния план. Искам да кажа няколко
неща по този документ, но разбирайте по другите 2 преходни. Аз съм съгласен с част от
нещата, които Костадин каза, вие също потвърдихте. Икономическата комисия похвално е,
че работи по тези неща, но на мен ми се струва, че това което казахте е едната страна на
монетата. Другата страна е да погледнеме и от отвъд тези разходи и приходи в общината.
Да, има място и за свиване на разходите, но това няма да реши въпроса. Да погледнеме
икон. среда в която се намира нашата община, икон.активност. разгърнах този документ
отново 2015 – 2020 и там специалистите са направили вътрешен брутен продукт, средна
заплата. Ние отиваме все по-надолу. Ние сме една от областите на 25-26 място по това
нещо. Ние имаме…приели сме документи, но това става бавничко. Искам да
подчертая…98% от тази икон.активност от икономиката на малките и средните
предприятия не са в добро състояние. Какво може да направи общината по този въпрос е
др.въпрос, но ние трябва да мислиме, защото субсидиите…са една каша с която човек не
може да се оправи. Освен в този оздравителен план и тук в тия решения, които ще се
изпълняват за в бъдеще освен тези безлихвени заеми държавата трябва на общини като
Дупница да помогне с др. средства. Ние сме като в клещи между Благоевград, Кюстендил,
Перник и София, не може да си задържим хората, които работят по тези места. Приходите
няма да се оправят само като стегнеме дисциплината и събираемостта. Богати хора богати
предприятия ще има повече приходи. Това е. Да се настоява и пред правителството ако
трябва, защото субсидиите се правят за всички общо. Икономиката като не ни върви ние ще
вървим все по-надолу.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Колеги.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Браво на г-н Пехливански за изказването. Това показва, че ние извървяваме пътя в
своето мислене, че е време за инвестиции, че е време за подобряване на инвестиционната
среда, защото не бяха далеч времената, когато БСП отказваше да продава имоти над 1
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декар. Сега вече говорим за инвестиции, за даване на имоти без пари на инвеститори това е
похвално. Време е да надскочим дребнотемието и да погледнем по-глобално.
Г-н Пехливански, за да помогне правителството или който и да било е необходимо
стягането но финансовата дисциплина. Това е първото императивно условие на МФ. Това е
първата стъпка.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ.съветник:
Благодаря г-н Председател,
Г-н Кмете,
Колеги.
Взех думата, защото много пъти в тази зала са отправяни критики към работата на
ОА. Този път от този отчет наблюдаваме едно 100% изпълнение на всички наши решения
от предходния политически сезон, където освен решенията за продажба на имоти по чл.19
на които бе наложен мораториум със закона не са изпълнени само 3 в процес на изпълнение.
Трябва да изкажем адмирации към работата на ОА към настоящия момент.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Колеги.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за”, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал.
3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 159
1. Общински съвет-Дупница приема Отчет на Кмета на Община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница, за периода м. септември 2015 г. – м.
юли 2016 г., съгласно Приложение 1.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и четвърта точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Продажба на земя – частна общинска собственост на
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собственика на законно построената в имота жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Самоковско шосе” № 22. /вх. № 516/17.09.2016г./
Арх. Пилев, становището на ТСУ комисията е положително.
Г-н Костадинов ще помоля за становището на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона
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за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Дупница, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 160
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 7 981 лв. /седем
хиляди деветстотин осемдесет и един лева/ за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.602.15 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и две, имот петнадесет/, град
Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Дупница, улица “Самоковско
шосе” №22, с площ: 469 кв.м /четиристотин шестдесет и девет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване
/до 10 м/ /десет метра/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7087 /седем
хиляди осемдесет и седем/, без съдържащите се в имота сгради - частна общинска
собственост по АОС №1925/21.11.2012 год., на Кирил Илиев Момчилов, собственик на
законно построената в имота жилищна сграда, въз основа на пазарна оценка, изготвена от
оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и пета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Решение за продажба на общинско жилище на Стойчо Милчов
Асенов – наемател, настанен в жилището по административен ред. /вх. № 517/17.09.2016г./
Арх. Пилев, становището на ТСУ комисията е положително.
Г-н Костадинов ще помоля за становището на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Здравеопазване и соц.дейности д-р Никулчин каза да.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2
от Закона за общинската собственост 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
№ 161
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 с
идентификатор 68789.20.407.5.5, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004
год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: град Дупница,
община Дупница, ж.к.“Бистрица“, бл. 53, ет. 2, ап. 5. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.407, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 67.35 кв.м.
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Прилежащи части: мазе № 5 с площ от 3.64 кв.м и 3,43 % ид. части от общите части на сградата
и правото на строеж.
2. Общински съвет Дупница приема изготвената пазарна оценка, в размер на 24 708 лв.
/двадесет и четири хиляди седемстотин и осем лева/ и взема решение за продажба на описания
в т.1 на решението самостоятелен обект на Стойчо Милчов Асенов – наемател на общинското
жилище, настанен в него по административен ред.
3.Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и шеста точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, Решение за продажба на общински поземлен имот с
идентификатор № 80491.103.7 по кадастралната карта на село Червен брег, Община Дупница,
с площ 2783 кв.м. /вх. № 518/17.09.2016г./
Становищата на ИК и ТСУ комисията е положително.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
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31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 162
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:
Поземлен имот с идентификатор 80491.103.7, село Червен брег, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-55 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес на поземления имот: местност Могилите, с площ 2783 кв.м,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 103007, парцел VІІ.
2.Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор
80491.103.7, село Червен брег, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-55 от 30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на
поземления имот: местност Могилите, с площ 2783 кв.м, трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 103007, парцел VІІ – частна общинска собственост по АОС
№4602/27.07.2016 год., с пазарна оценка, в размер на 27 830 лв. /двадесет и седем хиляди
осемстотин и тридесет лева/.
3. Общински съвет Дупница определя:
3.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението, в размер на 27 830
лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и тридесет лева/. ДДС не се дължи.
3.2. Размер на депозита за участие в търга – 2 783 лв. /две хиляди седемстотин осемдесет
и три лева/, представляващи 10% от началната цена.
3.3. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4. Стъпка за наддаване - 10% от началната цена.
3.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
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4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и седма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на общинско жилище на Наташа
Димитрова Славова – наемател, настанена в жилището по административен ред. /вх. №
519/17.09.2016г./
Становище на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
На ТСУ комисията арх.Пилев.
/ г-н Пилев – общ.съветник: Положително./
Положително е и на социалната комисия.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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

за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
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33. Иван Методиев Танев

за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.47, ал.1,
т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост 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
№ 163
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 с
идентификатор 68789.20.308.6.95, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: град
Дупница, община Дупница, ж.к.“Бистрица“, бл.112, вх.Г, ет.7, ап.97. Самостоятелният обект
се намира в сграда 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.20.308,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с
площ: 50.18 кв.м. Прилежащи части: мазе № 110 от 2.70 кв.м, 0.707 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж.
2. Общински съвет Дупница приема изготвената пазарна оценка, в размер на 20 227 лв.
/двадесет хиляди двеста двадесет и седем лева/ и взема решение за продажба на описания в
т.1 на решението самостоятелен обект на Наташа Димитрова Славова – наемател на
общинското жилище, настанена в него по административен ред.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и осма точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Учредяване на право на прокарване и сервитут по
съществуващи улици за обект: Външно електрозахранване на “Самостоятелен обект за
здравни и социални услуги”, находящ се в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.17 по КК
на гр. Дупница, ул. “Солун” № 4. /вх. № 520/17.09.2016г./
На ТСУ комисията арх.Пилев.
/ г-н Пилев – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
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1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.67,
ал.2 от Закона за енергетиката и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 164
1.Общински съвет Дупница дава съгласие да се учреди право на прокарване на кабелна
линия ниско напрежение /НН/ по съществуващи улици – публична общинска собственост, за
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обект: Външно електрозахранване на „Самостоятелен обект за здравни и социални услуги“,
находящ се в сграда с идентификатор 68789.606.254.1.17 по КК на гр.Дупница, ул.“Солун“
№4, както следва:
1.1. Улица с осови точки 253÷254 /нереализирана/ по регулационния план на гр.
Дупница, (част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.607.109 по кадастралната карта
на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК), с дължина
на трасето 106,37 м и сервитут с площ 447 м2;
1.2. Улица с осови точки 254÷252÷251÷243 по регулационния план на гр. Дупница,
(част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.607.97 по кадастралната карта на гр.
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК) - ул. „Никола
Лазарков”, с дължина на трасето 35,40 м и сервитут с площ 121 м2;
1.3. Улица с осови точки 251÷243 по регулационния план на гр. Дупница, (част от
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.607.145 по кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК) - ул. „Цар Освободител”, с
дължина на трасето 8,70 м и сервитут с площ 34 м2;
1.4. Улица с осови точки 243÷2155÷2154 по регулационния план на гр. Дупница,
(поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68789.606.275 по кадастралната карта на гр. Дупница,
одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК) - ул.„Цар Освободител”, с
дължина на трасето 22,40 м и сервитут с площ 89 м2.
2. Общински съвет –Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде
заповед за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на „ЧЕЗ Разпределение
България” АД за обекта, описан в т.1 на решението.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Двайсет и девета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
кмет на община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на “Външно ел. захранване чрез изграждане на
“Подземна кабелна линия 20kV” за присъединяване поземлен имот с идентификатор
68789.173.5, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Кълдръмо”
по Кадастралната карта на града през имоти, собственост на Община Дупница. /вх. №
521/17.09.2016г./
Становището на ТСУ комисията арх. Пилев.
/ г-н Пилев – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 165
І. Общински съвет –Дупница одобрява проект Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на
„Външно ел. захранване чрез изграждане на „Подземна кабелна линия 20кV” за
присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68789.173.5, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност „Кълдръмо” към електроразпределителната
мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 68789.171.1 и преминава
през поземлени имоти с идентификатор 68789.171.3 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно
ползване Ливада, идентификатор 68789.173.3 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно
ползване за селскостопански път и идентификатор 68789.173.4 по КК на гр. Дупница, с начин
на трайно ползване ливада - общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до
Административен съд-гр. Кюстендил.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Трийсета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – кмет на
община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частни
лица в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-2228, квартал 97 по регулационния план на град
Дупница /поземлен имот с идентификатор 68789.16.450 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Дупница. /вх. № 523/17.09.2016г./
Становището на ТСУ комисията арх.Пилев.
/ г-н Пилев – общ.съветник: Положително./
На ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов

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

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3, и чл.60 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 166
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: 320/350 ид. части от
поземлен имот с идентификатор 68789.16.450, 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 АГКК, последно изменение със заповед:
КД-14-10-70/16.05.2005 год. на Началника на СК-Кюстендил, адрес на поземления имот:
гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4, с площ на целия имот от 350 кв.м, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване
/до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2228, квартал 97, парцел ХІІІ,
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представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2228, квартал 97 по регулационния
план на град Дупница, утвърден със Заповед №374/30.04.1991 год.
2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността между
Община Дупница и Анна Георгиева Евтимова, Константин Димитров Гюров и Даниела
Георгиева Гюрова, в „Поземлен имот с идентификатор 68789.16.450, 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 АГКК, последно
изменение със заповед: КД-14-10-70/16.05.2005 год. на Началника на СК-Кюстендил, адрес на
поземления имот: гр.Дупница, ул.“Стара планина“ №4, с площ на целия имот от 350 кв.м,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2228, квартал 97,
парцел ХІІІ, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2228, квартал 97 по
регулационния план на град Дупница, утвърден със Заповед №374/30.04.1991 год.“, чрез
продажба на частта на общината, която е 320/350 ид.части /триста и двадесет от триста и
петдесет идеални части/, съгласно Акт за частна общинска собственост №4560/07.07.2016
год., на съсобствениците, както следва:
2.1. Една втора идеална част от притежаваните от Община Дупница 320/350 ид.части
от описания имот - за Анна Георгиева Евтимова, съгласно заявеното от нея желание за
закупуване на ½ от общинската част, входирано със заявление с вх.№94-А-381/30.06.2016
год.;
2.2. Една втора идеална част от притежаваните от Община Дупница 320/350 ид.части
от описания имот - за Константин Димитров Гюров и Даниела Георгиева Гюрова,
съгласно заявеното от тях желание за закупуване на ½ от общинската част, входирано със
заявление с вх.№94-К-405/18.07.2016 год. от Константин Димитров Гюров, които са
собственици на 30/350 ид.части от описания имот, съгласно Нотариален акт за право на
собственост на недвижим имот, придобит по регулация №76, том ІІІ, дело №852/1971 год. и
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №24, том І, рег.№450, дело №24 от
08.04.2005 год., срещу заплащане на цена, в размер на 17 200 лв./седемнадесет хиляди и
двеста лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.2
от решението пазарна оценка, в размер на 17 200 лв./седемнадесет хиляди и двеста лева/.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и първа точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
кмет на община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни
паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ
“Христо Ботев” с. Самораново, Община Дупница. /вх. № 525/19.09.2016г./
Становището на ИК и образователна комисия колегите казаха в началото.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
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7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ:
Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците
и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 167
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христо
Ботев”, село Самораново, Община Дупница, както следва:
Подготвителна група – 10 деца /недостиг -2/
І клас – 11 ученици /недостиг – 5/;
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ІІ клас –12 ученици /недостиг – 4/;
ІV клас – 11 ученици /недостиг – 5/;
VІ клас – 17 ученици /недостиг – 1/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се
разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и
науката, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и втора точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
кмет на община Дупница, относно Упълномощаване на Кмета на Община Дупница за
издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството – Управляващ орган по Оперативна програма “Региони в растеж” 20142020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по бюджетна
линия “Техническа помощ за Община Дупница – бенефициент по ОС 1 на ОПРР 2014 –
2020”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG 16RFOP001-8.001 “Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна
ос 1 на ОПРР 2014-2020”. /вх. № 527/19.09.2016г./
Становището на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 23 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 168
Общински съвет – Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да издаде Запис
на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какйвто и да било характер, в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и
благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 –
2020 г. в размер на 35 296,10 лв. /тридесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест лева и десет
стотинки/, представляващ 35% /тридесет и пет на сто/ от стойността на предоставената от
Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ /100%/ по ОПРР към Бенефициента за
изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0018.001-0013-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 “Бюджетна
линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020”, бюджетна
линия “Техническа помощ за Община Дупница - бенефициент по ОС1 на ОПРР 2014-2020”
със срок на валидност до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на
Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и трета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
кмет на община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни
паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/2017 година в ОУ
“Христаки Павлович” гр. Дупница, Община Дупница. /вх. № 530/20.09.2016г./
Имаме становищата на комисиите.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

26
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 169
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на самостоятелни паралелки с
брой ученици под минималния норматив за учебната 2016/2017 г. в ОУ “Христаки Павлович” –
град Дупница, Община Дупница, както следва:
VІІ клас – 16 ученици /недостиг – 2/;
VІІІ клас – 15 ученици /недостиг – 3/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2016 г. да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2016/2017 г., съгласно изискванията на
чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в рамките
на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2017 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2017 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и четвърта точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев
– кмет на община Дупница, относно Продажба на поземлен имот с идентификатор
68789.20.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница – частна
общинска собственост на собственика на законно изградените в имота строежи “УИН КЛУБ”
ЕООД. /вх. № 531/20.09.2016г./
Становището на ИК и ТСУ комисия е положително.
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35 ал.3 и ал.6 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 170
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 159 629 лв./сто
петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и девет лева/, въз основа на пазарна оценка,
изготвена от оценител на недвижими имоти, за продажба на:
Поземлен имот с идентификатор 68789.20.465 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район двадесет, имот четиристотин шестдесет и
пет/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град
Дупница, ж.к.“Бистрица”, с площ: 3 997 кв.м /три хиляди деветстотин деветдесет и седем
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
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ползване: За други видове спорт, представляващ урегулиран поземлен имот/ /УПИ/ Х /десети/
- за обществено обслужване, спорт и развлечения, квартал 205 по регулационния план на гр.
Дупница - частна общинска собственост по АОС №4475/12.04.2016 год., на собственика на
законно изградените в имота строежи „УИН КЛУБ“ ЕООД.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница при извършване на процедурата и сключване
на договора, продажната цена да бъде съобразена с определената в т.1 от решението цена на
имота.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и пета точка в дневния ред е докладна записка от мен, относно Приемане
на решение за определяне на начална месечна наемна цена на части от имоти – частна
общинска собственост, находящи се в гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2 и ул.“Отец Паисий“
№2. /вх. № 533/21.09.2016г./
Становището на ИК.
/ г-н Костадинов – общ.съветник: Положително./
Становището на здравната комисия.
/ д-р Никулчин – общ.съветник: Положително./
Имате думата колеги за изказвания. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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

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

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
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 171
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 следните имоти:
1/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр.
Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 1355 кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска
собственост № 621/25.07.2001 г.
2/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр.
Дупница - сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Отец Паисий” №2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.608.426, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 980 кв. м., брой етажи 4 - Акт за частна общинска
собственост № 533/10.10.2000 г.
3/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се до сградата на ТЕЛК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Дупница - сграда с
идентификатор 68789.16.468.9 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър по
кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2. Сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
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административна, делова сграда, застроена площ: 101 кв. м., брой етажи 2 - Акт за частна
общинска собственост № 621/25.07.2001 г.
4/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за напитки и
закуски”, находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД
гр. Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография
и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 1355 кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска
собственост № 621/25.07.2001 г.
5/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за напитки и
закуски”, находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски
ЕООД гр. Дупница - сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография
и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул.“Отец Паисий”
№2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.608.426,
предназначение : здравно заведение, застроена площ: 980 кв. м, брой етажи 4 - Акт за частна
общинска собственост № 533/10.10.2000 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна
наемна цена в размер на 50 лева /петдесет/ без ДДС /върху цената се дължи ДДС/, на части
от общински недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:
2.1.Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр.
Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 1355 кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска
собственост № 621/25.07.2001 г.
2.2.Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр.
Дупница - сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-556 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Отец Паисий” №2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.608.426, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 980 кв. м., брой етажи 4 - Акт за частна общинска
собственост № 533/10.10.2000 г.
2.3.Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”,
находящ се до сградата на ТЕЛК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Дупница - сграда с
идентификатор 68789.16.468.9 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър по
кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2. Сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
административна, делова сграда, застроена площ: 101 кв. м., брой етажи 2 - Акт за частна
общинска собственост № 621/25.07.2001 г.
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2.4.Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за напитки и
закуски”, находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД
гр. Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография
и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2.
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, предназначение:
здравно заведение, застроена площ: 1355 кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска
собственост № 621/25.07.2001 г.
2.5.Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за напитки и
закуски”, находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски
ЕООД гр. Дупница - сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография
и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул.“Отец Паисий”
№2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.608.426,
предназначение : здравно заведение, застроена площ: 980 кв. м, брой етажи 4 - Акт за частна
общинска собственост № 533/10.10.2000 г.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и шеста точка в дневния ред и първа от извънредните е докладна
записка от мен, относно Определяне на представители на Общински съвет-Дупница в
Областния и в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. /вх. № 545/29.09.2016г./
Моля, който е “за” да допуснем до разглеждане докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Имате думата за предложения.
Трябва да предложим представители на ОбС Дупница в Областния съвет за
намаляване на риска от бедствия и в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Имате думата. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ.съветник:
Предлагам в общинската комисия да влезе колегата Йордан Димитров.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Други предложения и номинации за представител в Областния съвет за намаляване
на риска от бедствия.
Заповядайте г-н Димитров.
Г-Н ЙОРДАН ДИМИТРОВ - общ.съветник:
Нашата група предлага инж. Йордан Йорданов за Областния съвет.
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Арх. пилев вие предложихте Йордан Димитров за Общинския съвет.
Имате думата колеги за други номинации.
В общинската комисия трябва да има двама представители а не един. Имате думата
да номинирате още един представител за Общинския съвет.
Заповядайте г-н Станкев.
Г-Н ЕМИЛ СТАНКЕВ - общ.съветник:
Предлагам Димитър Крекманов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Има ли други номинации?
Чета:
1. ОбС Дупница определя Йордан Йорданов за свой представител, който да бъде
включен в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. ОбС Дупница определя Йордан Димитров и Димитър Крекманов за свои
представители, който да бъдат включени в състава на Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия.
Който е съгласен с така предложеният текст , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 64а, ал.2 и чл.65а, ал.2 от Закона за защита при бедствия,
чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 172
1.Общински съвет-Дупница определя Йордан Крумов Йорданов, за свой представител,
който да бъде включен в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. Общински съвет-Дупница определя Йордан Стоянов Димитров и Димитър Василев
Крекманов, за свои представители, които да бъдат включени в състава на Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Тридесет и седма точка в дневния ред и втора от извънредните е докладна записка
от мен, относно Създаване на нова точка 4 в Решение № 102/24.06.2016 год. на Общински
съвет Дупница . /вх. № 546/29.09.2016г./
Гласуваме допуск до разглеждане.
Който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

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

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.10в, т.7 и чл.198а, ал.5 във връзка с чл. 198е, ал.3
и ал.5 от Закона за водите (ЗВ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 173
1. Общински съвет Дупница създава нова точка 4 в Решение № 102/24.06.2016 год.
на Общински съвет Дупница, както следва:
“4. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги на потребителите на Община
Дупница от ВиКО – “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, същите да продължат да
се извършват от действащия ВиКО – “ВиК – Дупница” ЕООД, гр. Дупница”.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Третата от извънредните и последна точка в дневния ред е докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Наредба за допълнение
на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Дупница. /вх.
№ 547/30.09.2016г./
Гласуваме допуск до разглеждане.
Който е “за” моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Преди да дам думата за изказвания ще прочета едно предложение:
Чл. 60б. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на
пътници е в размер на 300/ триста / лева.
Имате думата колеги за изказвания.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Като вносител ако ми позволите да предложа за промяна, поради допусната
техническа грешка.
Чл. 60 е. където пише: Данъкът по чл. 62 да се чете: Данъкът по чл. 60 б.
Чл. 60 ж. където пише: Възстановяване на надвнесен данък по чл. 65, ал.2 да се
чете: по чл. 60 д, ал.2.
Моля да бъдат отразени и коригирани.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Чл. 60 ж. първото изречение да стане по чл. 60 д., ал 2.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
В чл. 60 ж. където пише: Възстановяване на надвнесен данък по чл. 65, ал.2 да
се чете: Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60 д, ал.2.
В чл. 60 е. където пише: Данъкът по чл. 62 да се чете: Данъкът по чл. 60 б.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
В законоустановеният срок за обществено обсъждане постъпи предложение от
мен. Промяна в чл. 60 б.
Текста става: Чл.60б. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров
превоз на пътници е в размер на 300/ триста / лева.
Има и корекции от страна на ОА.
В Чл. 60 е. : Данъкът по чл. 62 да се чете: Данъкът по чл. 60 б. се внася по
сметките на община Дупница преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а
ал. 1 от закона за автомобилните превози.
В Чл. 60 ж. : Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60 д, ал.2 се извършва
по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Имате думата колеги за изказвания.
Заповядайте г-н Шаламанов.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н Чимев,
Уважаеми г-н Председател.
Ние от Народен съюз също щяхме да внесем предложение за намаляване на данъка,
защото при разговори с част от таксиметровия бранш изказаха голямо недоволство от
първоначалната сума, която беше определена. Затова приветстваме решението, което сте
взели да намалите данъка, с което ще ги облекчите.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Шаламанов.
Имате думата колеги.
Първо ще гласуваме направените корекции.
Който е “за” така направените корекции , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Сега гласуваме докладната с направените корекции.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
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7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. 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
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с §3,ал.2 от ПЗРЗДЗМДТ,
чл.21, ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 174
§1.Общински съвет – Дупница приема Наредба за допълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница, както следва:
в глава Втора – местни данъци от Наредбата за определянето на местните данъци на
територията на община Дупница се създава нов раздел VІІ със следното съдържание
Раздел VІІ
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
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Чл.60а.(1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съответно Закона данъците върху доходите на
физически лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VІ от Закона за местните
данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция “
Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници, издадено от кмета на Община Дупница по реда на Закона за автомобилните
превози.
Чл.60б. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на
300 /триста/ лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените
лица за всеки отделен автомобил , за които е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 Октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера
на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, данъкът се събира
на база действащият размер от предходната година.
Чл.60в. (1) Преди получаването на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчни декларация по чл61х,
ал.1 от Закона за местните данъци и такси .
(2) В декларация по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпване на обстоятелството.
(4) при прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец, данъчната декларация се
подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговският регистър в съответната община.
Чл.60г. Дължимият данък върху таксиметров превоз постъпва в приход на Община Дупница
ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната
територия.
Чл.60д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по
следната формула:
ДДТГ =ГДТПП х БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишният данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.62, ал.1
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението
за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платеният годишен данък се възстановява
недължимо надвнесена част, определена по следната формула:
НВДТПП =ПГДТПП х БМ , където:
12
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НВДТПП е недължимо внесена част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
БМ е броя на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.60е. Данъкът по чл.60б се внася по сметките на Община Дупница преди получаване на
издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл.60ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл.60д,ал.2 се извършва по писмено искане
на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за попълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница.
§ 10. Настоящото допълнение към Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.
***

***

***

***

***

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

Заседанието бе закрито в 12.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

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

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