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

......

ПРОТОКОЛ
№ 10
Днес 28.10.2016 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе Х редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 29 общински съветници.
Отсъстваха Емил Христов, Георги Райнов и Христо Михалчев.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – г-н Ивайло Константинов в 10.08
часа.
Г–Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 29 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.08, откривам Х редовно заседание за 2016 година на Общински
съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 583 / 21.10.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Агенция пътна инфраструктура с проект по Оперативна програма
“Региони в растеж 2014-2020”. /вх. № 563/14.10.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г. /вх. №
564/14.10.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на
услуги и администрирането им на територията на община Дупница.
/вх. №
567/17.10.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно
включване”. /вх. № 568/18.10.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изпълнение
на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности”, по мярка 19 “Водено от
общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. /вх.
№ 569/18.10.2016г./
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6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
сключване на договор с МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница за вазстановяването
на направените от община Дупница разходи като възложител по обществена поръчка
номер 00418-2016-0012, с предмет “Извършване на СМР за въвеждане на
енергоспестяващи мерки в МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница и сключване на
договор с гарантиран резултат. /вх. № 574/18.10.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на безвъзмездно право на ползване на Районно управление град Дупница към Областна
дирекция на МВР град Кюстендил върху общински недвижими имоти – частна общинска
собственост, за приемни на районните полицейски инспектори. /вх. № 575/19.10.2016г./
8. 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/ Х-287, 288, в квартал 25 по плана на с. Джерман, Община Дупница.
/вх. № 576/20.10.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
и допълнение на Решение № 112/24.06.2016 г. на Общински съвет Дупница за
безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна собственост, предстевляващ
урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII-за обществено обслужване, в квартал 11 по
регулационния план на село Джерман, Община Дупница. /вх. № 577/20.10.2016г./
10. 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 ПИ с проектен № 68789.23.428 и ПИ с
проектен № 68789.23.429 по действащата кадастрална карта на землището на град
Дупница. /вх. № 578/20.10.2016г./
11. 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 №
68789.26.511 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
579/20.10.2016г./
12. 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 ПИ с проектен № 04220.9.20 и ПИ с
проектен № 04220.9.34 по кадастрална карта на село Бистрица. /вх. № 580/20.10.2016г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на пазарната цена за учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот –
частна общинска собственост, на собственика на сградата, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Баба Тонка” № 27. /вх. № 581/20.10.2016г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално
подпомагане в Община Дупница. /вх. № 582/21.10.2016г./
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
В началото в администрацията на ОбС постъпиха 3 предложения за допълнителни
извънредни докладни. Едната е с вх. № 595, относно предложение за допълване на дневния
ред на заседанието, което ще се проведе на 28.10.2016 г. с докладна записка от инж. Чимев,
относно Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства.
Второто предложение с вх. № 596, относно докладна записка от инж. Чимев, относно
Утвърждаване на промени в транспортната схема на Община и третата е с вх. № 599 от мен,
относно Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на
Районен съд - Дупница
.
Който е “за” приемане на извънредните докладни и включване в дневния ред, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма

Гласуваме дневният ред.
Който е “за” приемането на така предложеният дневен ред с включени в него
извънредните 3 точки, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Агенция пътна инфраструктура с проект по Оперативна програма
“Региони в растеж 2014-2020”. /вх. № 563/14.10.2016г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г. /вх. №
564/14.10.2016г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на
услуги и администрирането им на територията на община Дупница.
/вх. №
567/17.10.2016г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно
включване”. /вх. № 568/18.10.2016г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изпълнение
на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности”, по мярка 19 “Водено от
общностите местно развитие, по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. /вх.
№ 569/18.10.2016г./
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6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
сключване на договор с МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница за вазстановяването
на направените от община Дупница разходи като възложител по обществена поръчка
номер 00418-2016-0012, с предмет “Извършване на СМР за въвеждане на
енергоспестяващи мерки в МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница и сключване на
договор с гарантиран резултат. /вх. № 574/18.10.2016г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Учредяване
на безвъзмездно право на ползване на Районно управление град Дупница към Областна
дирекция на МВР град Кюстендил върху общински недвижими имоти – частна общинска
собственост, за приемни на районните полицейски инспектори. /вх. № 575/19.10.2016г./
8. 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/ Х-287, 288, в квартал 25 по плана на с. Джерман, Община Дупница.
/вх. № 576/20.10.2016г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
и допълнение на Решение № 112/24.06.2016 г. на Общински съвет Дупница за
безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна собственост, предстевляващ
урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII-за обществено обслужване, в квартал 11 по
регулационния план на село Джерман, Община Дупница. /вх. № 577/20.10.2016г./
10. 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 ПИ с проектен № 68789.23.428 и ПИ с
проектен № 68789.23.429 по действащата кадастрална карта на землището на град
Дупница. /вх. № 578/20.10.2016г./
11. 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 №
68789.26.511 по действащата кадастрална карта на землището на град Дупница. /вх. №
579/20.10.2016г./
12. 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 ПИ с проектен № 04220.9.20 и ПИ с
проектен № 04220.9.34 по кадастрална карта на село Бистрица. /вх. № 580/20.10.2016г./
13. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Определяне
на пазарната цена за учредяване право на надстрояване на сграда, построена върху имот –
частна общинска собственост, на собственика на сградата, находяща се в гр. Дупница, ул.
“Баба Тонка” № 27. /вх. № 581/20.10.2016г./
14. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално
подпомагане в Община Дупница. /вх. № 582/21.10.2016г./
15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или
превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Дупница. /вх. №
594/25.10.2016г./
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16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване на промени в транспортната схема на Община Дупница за обществен
превоз на пътници по общински, областни и републикански транспортни схеми. /вх. №
528/19.09.2016г./
17. Докладна записка от Ивайло Константинов – Председател на Общински съвет Дупница,
относно Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район
на Районен съд - Дупница. /вх. № 597/27.10.2016г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Преди да започнем работа по същество, постъпи решението на ОИК, относно избора
на г-жа Росица Илиева за кмет на с. Дяково. Дали е тук г-жа Илиева? Ще Ви помоля на
микрофона да повтаряте след мен.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите
на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на
община Дупница и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се!”
(Г-жа Росица Илиева положи клетва.)
/аплодисменти/
Заповядайте да подпишете Клетвения лист.
Първа точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Кандидатстване на Агенция пътна инфраструктура с проект по
Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020”. /вх. № 563/14.10.2016г./
Давам думата на г-н Костадинов за становище на икономическа комисия и след това
становището на ТСУ.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Положително становище на икономическата комисия.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Арх. Пелев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Дами и господа общински съветници.
Комисията проведе своето заседание и разгледа като първа точка тази докладна.
Става въпрос за един участък от пътя от бензиностанция ОМВ през фирма Актавис и
трасето за Клисура. Участък който се нуждае от този ремонт и същността на докладната е
дружествата които имат отношение към строителството на този участък да декларират, че в
определен период от време няма да имат строителни работи. Това са направили всички
дружества с изключение на едно от дружествата което дава 40 дневен срок от започване
строителните работи да си довърши своя участък. Не сме сигурни дали това няма да
повлияе негативно, но дано свърши работа. Становището на комисията е докладната да бъде
приета.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви арх. Пилев. Имате думата колеги. Няма желаещи за изказване.
Гласуваме.
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1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 178
Общински съвет Дупница удостоверява и декларира, че елементите на подземната
техническа инфраструктура под обекта на интервенция “Път ІІ-62 Дупница-Клисура от км
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42+263 до км 59+072, с обща дължина 16,809 км, област Кюстендил” в частта, която
преминава през гр. Дупница са напълно изградени и/или реконструирани към момента на
кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на
съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване
дейността по проекта.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Втора точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2016 г. /вх. № 564/14.10.2016г./
Ще помоля за становищата на комисиите икономическа и ТСУ, съответно г-н
Костадинов и г-н Пилев.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Г-н Кмет.
Комисията разгледа предложената актуализация на капиталовите разходи. В общи
линии може да се каже, че няма някакви драстични, големи разлики. Общата стойност на
капиталовата рамка се запазва. Единственият по-голям разход е изграждането на ДГ в
Самораново за който трябва да има санкция на ОбС, другите са неща които са съвсем така
бих казал по-дребни на фона на разходи за община като дупнишката. Все пак комисията
предлага и препоръчва на г-н кмета за следващата година ако имате някакви нужди от
драстични промени в капиталовата рамка, моля да бъдем своевременно уведомени за това
нещо. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Положително е становището на ТСУ комисията. Имате
думата колеги. Няма желаещи за изказване.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 124, ал. 3 от ЗПФ, чл. 19, ал. 4 от Наредбата за
общинските публични финанси, във връзка с чл. 52 от ЗДБРБ за 2015 г., на основание
чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 179
1. Общински съвет – Дупница актуализира поименния списък на обектите за
капиталови разходи за 2016 г., съгласно Приложение № 1 и № 2, изменящо и допълващо
Приложение № 5 към Решение 6/2016 г. на ОбС-Дупница.
2. Общински съвет – Дупница възлага на кмета да организира документално
актуализацията на капиталовата програма в съответствие с приетите от ОбС – Дупница
промени.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Трета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
община Дупница. /вх. № 567/17.10.2016г./
Ще помоля за становищата на икономическа и ТСУ комисии. Г-н Костадинов.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми Г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Комисията подебатира по тази докладна. Единодушно е становище, че такса за
изхвърлянето на отпадъци на депото категорично трябва да бъде въведена. Време е
българина да се научи, че нищо в този свят няма безплатно и да се научи да си плаща за
всяко нещо. Такива държавата да даде, държавата да направи, общината да направи,
общината да даде, такива просто трябва завинаги да изчезне от нашия словоред. Имаме
обаче известни бих казал притеснения. Просто искаме да попитаме г-н кмета въведените
сума от 7 и 8 лв. кубичен дали са обосновани с оглед на някакви количества които имаме
като данни които се депонират и които отговарят на нуждите за експлоатация и поддръжка
на сметището и имаме известни опасения дали не са малко по-високи, което пък да
предизвика депонирането на боклучи в незаконни сметища. Защото ако си представим, че
едно средно голямо камионче ще качи 3 кубика, това са 24 лв. Опасяваме се и в момента
има такава практика и вие знаете ние сме говорили, че дето се казва даже не стигат и до
сметището. Наистина цената дали не следва да бъде малко намалена и защо е точно тази
цена въведена? Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Положително е становището на ТСУ.
Г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря на г-н Костадинов за позицията. Общо взето с вменяване на такава такса
ние не правим нещо ново, нещо непопулярно. Въпросната такса я е имало и преди. Размера
и това дали е плащано обаче не мога да ви отговоря имайки предвид, че до края на месец
август депото беше на концесия. Това което знам от нашите колеги е, че примерно фирма
Актавис, некоректно казвам името в момента, тя си е заплащала тази сума за депониране на
отпадъци. А относно размера на сумата, определено е съобразена не само като разход на
техника и хора които трябва да обслужват на място депонирания отпадък, но е съобразена с
размера в другите вече такива действащи депа където общината е собственик. И тук ми се
струва не размера на таксата е проблем дали някой би намерил предпоставка да изхвърля на
нерегламентирани сметища. Това си е една порочна практика, един много лош навик който
и в момента битува. Нали тъй? Никой не заплащаше отново нерегламентирани са сметища
където се сетите. Превантивния подход явно не дава добър резултат. По скоро посоката в
която трябва да се работи за мен е не размера на таксата, а превенция за изхвърляне. А
иначе относно необходимо ли е или не, аз съм категорично и за това ви предлагам да бъде
приетото като решение това нещо. Обслужването на депото не е безплатно. За да го прави
общината е наела хора, има техника за което плаща. Т.е. всеки който ползва тази услуга ще
трябва да заплати.
Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Славев.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председател.
Колеги.
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Искам и аз да задам един въпрос към г-н кмета. Значи създава се т. 72 „Такси за
ползване на общинско депо м. “Злево”. Интересува ме 72.3 - За депониране на битови
отпадъци, от юридически лица, осъществяващи своята дейност извън границите на
организираното сметосъбиране. Това означава ли, че фирми които извършват примерно
сметосъбиране на територията на Община Бобошево, да кажеме на Община Бобов дол ще
имат право да си изхвърлят отпадъците на нашето депо след заплатената такса от 15 лв.
плюс отчисляването по чл. 60 и 64. Това ми беше въпроса. Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Славев. Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-жо Спасова хайде ако обичате.
Г-ЖА МАЯ СПАСОВА – Дир. дирекция “ОС и ТС”:
Добър ден.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми общински съветници.
Уважаеми присъстващи.
Таксата която е предложена задължително трябва да я има тъй като може да се
наложи изхвърлянето на битови отпадъци от физически или юридически лица които не са
на територията на Община Дупница. Ако ви прави впечатление там се посочва, че ще бъде
заплащано и допълнително отчисленията която се начисляват за съответната година и се
дължи от страна на Община Дупница към сметките на РОСВ, които в последствие наистина
се използват от Община Дупница, но трябва да ги има. Така, че това нещо е съобразено тъй
като 1 кубик битов отпадък трябва да е с по-висока цена 15 лв., но той трябва да бъде
обработен много по- обстойно отколкото строителните отпадъци, тъй като при тях се
получава процес на гниене и в последствие се образуват така неочакваните пожари.
Това вече ще бъде допълнително все пак проучено дали ще имат право други
общини да изхвърлят битовите си отпадъци на основание сметосъбиране и сметоизвозване,
тъй като и ние ще имаме в предвид дали капацитета на депото ще може да ги поеме. Но
задължително такава такса трябва да фигурира в наредбата. Само при положение, че депото
може да поеме и това количество отпадъци.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жо Спасова. Имате думата колеги. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Ние точно това искаме да знаем. Има ли преценка дали може сега други общини да
изхвърлят там. Защото ние знаем, че това сметище рано или късно надяваме се да бъде
закрито. Може ли сега да поеме това нещо? Ние щом гласуваме тази наредба и специално
тази точка значи всеки има и така го разбираме ние и ние сме против това от другите
общини, даже и с наше съгласие да нямат право там да си изхвърлят боклуците от какъвто и
вид и сорт да са те. Това ни интересува.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Чимев.
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ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Мисля, че не разбрахте изцяло отговора на инж. Спасова. Ние сме длъжни да
въведем такава такса за депониране. Ако дойде някой и има да изхвърли 1 или 2 кубика, то е
ясно, че няма да бъде върнат. Ако иска да изхвърля по-голямо количество, естествено без
наше разрешение, имам предвид на общината, няма как да го направи. Т.е. притеснения в
посока, че някой ще дойде да изхвърли хиляди тонове няма как да се случи имайки предвид,
че ние първо нямаме възможност да поемем такива количества. Това е отговора.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря ви.
Първо от името на група искам да кажа следното изречение. И с нашето активно и с
нашето пасивно участие изборите ще дойдат и ще си отидат. През последната седмица
забелязах едно втренчване така да кажа в изборите в града. Съветвам всички колеги да
запазим нормалния образ, защото като всички избори идват, отминават, а ние ще трябва да
останем да живеем в града. Президентските визирам. Защото чух много реплики в тази
посока и променени лица в публичното пространство.
А сега на темата. Уважаеми г-н Чимев, наложи ми се, аз го споделих с вас, наложи
ми се по лични причини да отида на сметището през миналата седмица и имам конкретно
наблюдение върху сметището, тъй като съм го виждал и преди това по стечение на
обстоятелствата. Трябва да кажа, че влизаме в някакъв конфликт и ще споделя според мен
къде е конфликта. Плащайки всеки един от нас като гражданин на община Дупница такса
битови отпадъци, ние си заплащаме общината да мине пред дома ни да го събере битовия
отпадък и да го транспортира на сметището. В това което изчетоха нали уважаемата
госпожа на която не запомних името, симпатична млада дама, коментираме битови
отпадъци. Уважаеми колеги, два пъти ли ще плащаме за битови отпадъци? Това казвам.
Защото строителни, тя каза битови. И за битови….. Чуйте ме. Ако за битови отпадъци
трябва втори път да плащаме, аз ще гласувам против.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Не г-н Соколов, не е за битови.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Моля да довърша с цялото ми уважение. Ако става въпрос за строителни отпадъци
категорично сме за в това число и за сумата която се предлага, защото пътя в момента и ще
имам конкретно предложение г-н Чимев, пътя който е от обувния завод така да кажа до
входа на сметището целия път е мини сметище. Тук, тук, тук, навсякъде. Защо смятам, че
трябва да има такса? Общината да си позволи да работи в тази посока да има ако щете
дежурни, мобилна някаква мобилна група това да го спрем. Унищожаваме цялото поле,
цялото подножие бих казал на планината. Но това което направихме уточнение от място с
Лорета, категорично съм против ако трябва за битови отпадъци да има санкции.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Соколов. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Чекай малко така да си оправя физиономията……. Извън избори…… Първо това
което колегите поставят като въпрос. До някъде е уместен с оглед на това дали сегашното
сметище наистина може да поеме битови отпадъци от други общини. Само, че сега ако нали
хората като дупнишкия Робърт Дениро и тем подобни, нали сега се запознават с проблемите
на депото, аз ще ви припомня, че бяха времена в които имаше и има Сдружение “РИЛА
ЕКО”, където Дупница ясно заяви, че в новото депо което предстои да се изгради ще
приемем и отпадъците на останалите общини. И тука аз съм категорично против това което
се натяква от ляво. Защо да взимаме боклука от други общини? Защото боклука е стока в
цела, айде да не кажа в целия свят, но в Европа. Защото боклука е нещо което се плаща.
Защото приходите на това депо по “РИЛА ЕКО” щяха да бъдат 990 000 за година. Така, че
не съм съгласен и не се притеснявайте да го кажете г-н кмете. Ако сегашното сметище
може да приеме боклука на другите общини, да ще го приемеме срещу 15 лв. на кубик.
Когато ни водихте в Ловеч да гледаме депото, Ловеч се бореха да вземат софийския боклук
и ние видяхме софийския боклук който се стоварваше в Ловеч. И от това се генерират пари
уважаеми колеги от ляво.
Колкото до това за незаконните сметища. Ще ми позволите като строител да ви кажа
как е в София. Да кажа за хората и за съветниците. Когато започнете да строите какъвто и да
било обект и извадите разрешение за строеж, след ваденето на разрешение за строеж трябва
да получите Акт за откриване на площадка, както и тука съгласно ЗУТ. В момента в който
обаче отидете в общината да вземете този Акт 2, вие трябва да представите договор с
лицензирано депо за не опасни отпадъци. Такова условие е само 1 и цената е в пъти повисока от тази. Трябва да представите договор с лицензиран от общината превозвач на
строителна техника и забележете трябва в тази документация да имате ясно количество
какво нещо депонирате, какъв обем ще депонирате в това депо. И когато отидете вече за
Акт 3, който е за кота 0 няма да ви дадат и да ви подпишат акт 3 ако не занесете фактура и
документ, че сте депонирали този отпадък във въпросното депо.
Не казвам, че тази бумащина е много правилна за Дупница, но ето начин по който те
там по някакъв начин успяват да се справят с проблема незаконни сметища. Другото е
разбира се с така звеното което за контрол в общината, наистина да се сложи един
мониторинг. Може вече камери да се монтират и много други неща. Именно и там е нашето
най-голямо притеснение. Пак повтарям за да не би тази такса да доведе до изхвърляне на
нерегламентирани места.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Колеги. Заповядайте г-н Славев за реплика.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ – общ. съветник:
Съгласен съм с г-н Костадинов. Само искам да го попитам. След като дори да може
да поеме боклука на другите като нямаме изградено депо, какво да заложим някаква
екологична бомба за да генерираме някой лев от приходи от сметосъбиране ли? И още един
въпрос г-н кмете към специалистката от отдела. За депонирането на неопасни
производствени отпадъци нали от физически лица таксата е 7 лв., а от юридически лица е 15
лв. Например ако аз съм собственик на някоя фирма и отида там на сметището да изхвърля
някакви производствени отпадъци, аз отивам като физическо лице, те как ще разберат, че
съм юридическо и изхвърлям тези отпадъци за да ми вземат по-голямата такса.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Славев.
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Г-ЖА МАЯ СПАСОВА – Дир. дирекция “ОС и ТС”:
Ами като отговор мога да дам това, че таксата е една и съща и за физически и за
юридически лица, само трябва да го погледнете отзад в самата таблица. За битови отпадъци
е 15 лв. на юридически лица извършващи своята дейност извън територията на Община
Дупница. А иначе депонирането на не опасни производствени отпадъци и строителни
отпадъци е едно и също и за физически и за юридически лица. Юридическото лице доказва,
че е юридическо лице защото то за да депонира на нашето депо трябва да има подписан
договор с Община Дупница.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря. Колеги, само ви напомням не гледаме Правилник за дейността на
сметището, а Наредба за местните данъци. Така че нещо малко се отхвърлихме в други
посоки. Ако искате можем да поработим за един такъв правилник съвместно. Да го
изготвим да кажем кое може кое не може, да преценим целесъобразността, но не е тема на
тази точка.
Няма други желаещи. Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, наистина има малко така отклоняване от темата, но може и д е полезно. Но
исках да обърнете и на друго внимание. Района на община Дупница най-вече селата
непрекъснато в летния режим възникват едни противопожарни или пожарни проблеми да ги
нарека. Айде пожарни са. И там има едни звена най-отговорно и най-съвестно. Една голяма
част от тази Наредба е именно за преференции на доброволците от тези звена. И сега някак
си не е коректно от моя страна да казвам, верно поглеждайте по докладните какво пише,
обръщайте внимание. Вярвайте, че кметовете на села които са тук имат да пишат книги по
тема пожари. Когато възникне такава ситуация, организиране на такъв тип звено и решаване
на такъв проблем не е никак лесно. Една от стъпките в посока тези хора които проявяват
така ангажираност и са винаги на разположение е именно тази – да ползват преференции
при заплащане, които не са никак малки, а са 50% от установените по Наредба такси. Исках
да го подчертая за да стане ясно. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Ако няма други 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

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

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

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

24
няма
4

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 180
1.Общински съвет – Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на община Дупница, както следва:
§1. Изменя ГЛАВА ВТОРА, Местни такси, Раздел І, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,
като придобива следното съдържание:
ГЛАВА ВТОРА
Местни такси
РАЗДЕЛ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 14. Такса се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по
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реда на чл. 66 от ЗМДТ, за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване;
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за
обществено ползване.
Чл. 14а Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци,
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО.
(1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци
се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право /чрез възлагане от
страна на Общината/ да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 15. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ.
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния
район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и
се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
Чл. 16. (1). За имоти, намиращи се извън границите на районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо
за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
Чл. 17. (1). Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
(2). Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата
за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
(3). Одобрената план-сметка за определяне разходите на общината по ал.1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
(4). Общината уведомява лицата по чл. 15, ал.1 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Чл. 18. (1). Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите
отпадъци, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ.
(2). Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.
1. За определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, лицата подават
декларация от 1 ноември до 30 ноември на предходната година по образец утвърден със
Заповед на Кмета на Община Дупница.
2. В декларацията по т.1 се посочват вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се
използват през годината.
3. За придобитите през годината имоти, декларацията по т.1 се подава в двумесечен срок от
датата на придобиване. При неспазване на срока се начислява такса за битови отпадъци по
реда на чл.17, ал.1.
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4. Когато лицето не е подало съответната декларация по т. 1 или чл. 22а в установения срок ,
декларирало е по-малко от необходимия брой съдове и не изхвърля битовите отпадъци в
определените за целта съдове, заплаща годишна такса за битови отпадъци в размер и върху
основа, определени от Общински съвет – Дупница.
(3). При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци
се включват разходите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4). Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
(5). Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет, начин на определяне и размер
на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 19. (1) За депониране на битови отпадъци на общинско депо за ТБО, м. “Злево“, от
юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО за дейности с отпадъци,
които осъществяват своята дейност извън границите на организираното сметосъбиране се
заплаща такса и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за съответната година, съгласно сключен
Договор с Община Дупница.
(2) За депониране на строителни и неопасни производствени отпадъци на общинско депо за
ТБО, м. “Злево“, от юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО за
дейности с отпадъци, които осъществяват своята дейност извън територията на Община
Дупница се заплаща такса и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за съответната година,
съгласно сключен Договор с Община Дупница.
(3) Всяко лице, упражняващо дейността си на територията на Община Дупница, притежаващо
разрешително по образец от Община Дупница, за транспортиране и депониране на
строителни и неопасни производствени отпадъци на общинско депо за ТБО в м. „Злево“, въз
основа на подадено заявление по образец или одобрен инвестиционен проект, заплаща такса
на собственика на депото в размер, определен на куб. м. депониран отпадък, изчислена на
база експедиционни бележки за приети количества отпадъци.
Чл. 20. (1) За незастроени дворни места и парцели на територията на общината се събира
такса по чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 в размерите и върху основите, определени с решение на
общински съвет – Дупница.
(2). За дворни места и парцели, застроени със сгради със степен незавършено строителство се
събира такса по чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 в размерите и върху основите, определени с решение на
общински съвет – Дупница.
Чл. 21. Такса по чл. 17, ал. 1, т. 2, се събира с намаление 5 на сто, в случаите когато
собственика /ползвателя/ на имота прилага разделно събиране на отпадъците и е декларирал
от 01 ноември до 30 ноември това обстоятелство за настоящата година, като към
Декларацията /образец/ прилага документи за ежемесечно предаване на разделно събрани
отпадъци. Документа са издава от оторизирана фирма/пункт приела отпадъците.
Чл. 22. (1). Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика
или ползвателя до края на предходната година в общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се
предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
(2). Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по ал.1 се
извършва въз основа на подписана от собственика или при съсобственост от всички
съсобственици декларация по образец, утвърдена със Заповед на Кмета на Община Дупница,
в която данъчно задължените лица описват партидния номер, вида и точния адрес на имота,
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както и годината, през която той няма да се ползва. Подаването на други писмени документи,
различни от образеца утвърден със Заповед на Кмета на Община Дупница и/или липсата на
подпис на някой от съсобствениците, не водят до освобождаване от такса за сметосъбиране и
сметоизвозване.
1. В декларацията, деклараторите дават изрично съгласие за извършване на проверки на място
от органите на общинската администрация и на потреблението на електроенергия и вода в
имота, като вписват и номерата на съществуващи партиди в съответните дружества
доставчици, ако има такива.
(3). За придобитите през годината жилищни и нежилищни имоти, декларацията по ал.1, се
подава в двумесечен срок от датата на придобиване.
(4). Собственикът на ново придобит имот, дължи такса от началото на месеца, следващ
месеца на придобиване на имота.
(5). За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е
преустановено ползването й.
(6). Съгласно Чл. 71а от ЗМДТ, не се събира такса за битови отпадъци за услугите,
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти,
върху които са построени.
(7). Освобождаването по ал.6 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел,
несвързана с пряката им богослужебна дейност.
(8). Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за услугите предоставени на имот
или части от имот, който е основно жилище на доброволец от доброволното формирование
към Община Дупница, сключил договор с Община Дупница, съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1
от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях за времето, през което собственикът е член на
доброволното формирование“.
Чл. 22а. (1). Не се извършва освобождаване по чл.22, ал.1, през посочения период или част от
него, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик, ползвател или наемател, както и
ако в имота се извършват строителни и/или ремонтни дейности.
(2). В случаите, когато в имота, деклариран по реда на чл. 22, ал.2, след проверка на органите
на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди,
нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и
сметоизвозване, но не по-малко от 500 лева. Глобата се налага по реда на ЗАНН.
Чл. 22б. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща заедно с данъка върху недвижимите имоти
в общината или заедно със заплащането на дължимия наем за общински имоти в съответните
общински структури.
(2)Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март
до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
(3). На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
§2. Изменя ал.4 от чл. 25, като придобива следното съдържание:
ал. 4. „Не се заплаща такса за деца, на които и двамата родители са с трайно намалена
работоспособност от 50 % до 100 % ; деца на неизвестни родители; кръгли сираци; деца на
загинали при производствени аварии и природни бедствия; деца на загинали в изпълнение на
служебен дълг; деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от
министъра на здравеопазването, както и за деца със специални образователни нужди по
Наредба на МОН; деца с родители – студенти редовно обучение; деца на доброволци от
доброволното формирование към Община Дупница, сключил договор с Община Дупница,
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съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях за времето, през което
родителят е член на доброволното формирование.“
§ 3.Създава нов чл.34а със следното съдържание:
чл.34а „Заплащат такси с намаление 50 на сто за административни услуги
доброволците от доброволното формирование към Община Дупница, сключили договор с
Община Дупница, съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и
организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
за времето, през което лицето е член на доброволното формирование.“
§4. Допълва ТАРИФА /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, както следва:
Т. 13 се изменя така:
13
„Услуги с транспортни средства“
13.1. Услуга с автостълба
13.2. Услуга със самосвал
13.3. Услуга с багер

32 лв./мч или 256 лв./мсм
1,10 лв./км.
20 лв./мч или 160 лв./мсм

Т. 14 се изменя така:
14
„Услуги с режещи моторни инструменти“
14.1. Услуга с моторен храсторез
14.2. Услуга с моторен трион

7,5 лв./мч или 60 лв./мсм
13,00 лв./мч или 104 лв./мсм

Т. 15 се изменя така:
15
„Издаване на разрешителни“
15.1. Разрешително за кастрене и подкастряне
Разрешително за отсичане или изкореняване на дървесна
15.2.
растителност
Издаване на превозен билет за транспортиране на дървен
15.3.
материал

10 лв.
20 лв.
10 лв.

След т. 71.5 се създава НОВО ЗАГЛАВИЕ „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО
ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ“
Създава се т.72 „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО М. “ЗЛЕВО”, ГР.
ДУПНИЦА, ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ “със следните подточки
както следва:
72
„ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА
ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ“
За депониране на строителни отпадъци на общинско депо в м.
8 лв. куб. м./деп.отп.
72.1. “Злево”, гр. Дупница, се заплаща такса на собственика на
депото, в размер на:
За депониране на неопасни производствени отпадъци на
7 лв. куб. м./деп.отп.
72.2. общинско депо в м. “Злево”, гр. Дупница, се заплаща такса на
собственика на депото, в размер на:
За депониране на битови отпадъци, от юридически лица,
15 лв. куб. м./деп.отп.
осъществяващи своята дейност извън границите на
+
72.3.
организираното сметосъбиране, на общинско депо в м.
Отчисленията по чл.60 и
“Злево”, гр. Дупница, заплащат такса на собственика на
чл.64 от ЗУО за
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72.4.

72.5.

депото в размер на:
За депониране на строителни отпадъци, от юридически лица,
осъществяващи своята дейност извън територията на община
Дупница, на общинско депо в м. “Злево”, гр. Дупница,
заплащат такса на собственика на депото в размер на:
За депониране на неопасни производствени отпадъци, от
юридически лица, осъществяващи своята дейност извън
територията на община Дупница, на общинско депо в м.
“Злево”, гр. Дупница, заплащат такса на собственика на
депото в размер на:

***

***

***

***

***

съответната година
8 лв. куб. м./деп.отп.
+
Отчисленията по чл.60 и
чл.64 от ЗУО за
съответната година
7 лв. куб. м./деп.отп.
+
Отчисленията по чл.60 и
чл.64 от ЗУО за
съответната година

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Следва четвърта точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване с проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”. /вх. № 568/18.10.2016г./
Ще помоля г-н Кирилов за становището на комисията по здравеопазване и социални
дейности.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ – общ. съветник:
Дами и господа, комисията има положително становище. Само тези които не са
запознати, това се намира на последния етаж на старата поликлиника. Там има само един
асансьор и ми е любопитно как ще се добират до горе гражданите в затруднено положение,
възрастните хора също.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря д-р Кирилов. Г-н Чимев поиска думата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Преди да ви отговоря д-р Кирилов искам само да обърна внимание, че това е услуга
която за първи път се предлага на наш съгражданин над 18 години. Говориме за възрастни
хора с увреждания. Капацитета е 30 потребители. Не стига че по този проект предоставяме
както по часова така и целодневна услуга, но даваме възможност на техните семейства и за
трудова заетост. На територията на община Дупница такъв проект до момента не е
реализиран. Безвъзмезден е на 100% е грант. Относно въпроса за асансьора. Това според
мен е най-малкия проблем д-р Кирилов, имайки предвид, че този асансьор в момента не
работи и не се ползва. Така че в рамките на проекта той ще бъде възстановен и пуснат и
хората които ще го ползват няма да имат проблем. Благодаря ви.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Чимев. Имате думата колеги. Няма желаещи.
Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 181
1. Община Дупница да разработи и кандидатства с проектно предложение по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.005 “Активно
включване” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014 – 2020 г.
2. Общински съвет – Дупница, дава своето съгласие Община Дупница да разкрие в
рамките на Компонент 2 социална услуга “Дневен център за възрастни хора с увреждания”.
3. Общински съвет – Дупница, дава своето съгласие “Дневен център за възрастни хора
с увреждания” да бъде ситуиран в помещения публична общинска собственост – АОС №
254/14.12.1998 г., представляващи част от 4-ти етаж от сградата на бившата поликлиника,
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находяща се в гр. Дупница, ул. “Солун” 4 за времето на изпълнение на проекта и със срок до
одобряване на окончателния доклад по проекта, за предоставяне на социални услуги, а
именно “Дневен център за възрастни хора с увреждания”.
4. Общински съвет – Дупница, упълномощава Кмета на Община Дупница да
предприеме всички необходими действия за реализиране на проектното предложение, в това
число подписване на запис на Заповед и всякакви други финансови и технически документи,
необходими за реализиране на дейностите по проекта.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Пета точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Изпълнение на проект по подмярка 19.1 “Помощ за
подготвителни дейности”, по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие, по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020. /вх. № 569/18.10.2016г./
Ще помоля за становищата на инж. Костадинов и арх. Пилев.
Положително е становището и на двете комисии.
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

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
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30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА ,
във връзка с одобрен проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, в партньорство със СНЦ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА„ БУЛСТАТ: 176038428, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 182
1. Общински съвет Дупница дава съгласие Община Дупница да предостави безлихвен
заем на СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗМЕТАНИЦА",
БУЛСТАТ: 176038428 – партньор и бенефициент по проект за подготвителни дейности 19.1
„Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в размер на 23 907.87
лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки), при
следните условия:
- Сключване на договор между Община Дупница и СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА”
за отпускане на безлихвен заем на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАЗМЕТАНИЦА”, БУЛСТАТ: 176038428.
- Максимален размер на заема – 23 907.87(двадесет и три хиляди деветстотин и
седем лева и осемдесет и седем стотинки).
- Начин на ползване – поетапно (на части) след подадена от СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
“МЕСТНА
ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА
РАЗМЕТАНИЦА”, БУЛСТАТ: 176038428 и одобрена от Кмета на Община
Дупница заявка за сума, необходима за разплащане на разходи, извършени за
определен период от изпълнение на дейностите. Сумата ще се превежда по
банкова дметка.
- срок за усвояване на заема – до 60 дни от приемане на настоящото решение
- Начин на погасяване на заема изцяло – в срок до 10 (десет) дни след
възстановяването им от страна на ДФЗ-РА и постъпването им по банковата
сметка на Сдружението, но не по-късно от 17.03.2017 г.
- Начин на обезпечение на заема – Учредяване на залог върху вземанията на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
РАЗМЕТАНИЦА”, БУЛСТАТ: 176038428 по Договор № РД50-91/17.08.2016 г., за
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предоставяне на финансова помощ, сключен с Управляващия орган на
17.08.2016 г.
2. Финансовите средства по т. 1 да се осигурят за сметка на “Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” (00-98), § 998 “Резерв”.
3. Средствата по т. 1са необходими за реализация на проекта по подмярка 19.1 “Помощ
за подготвителни дейности”.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател на ОбС:
Шеста точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за сключване на договор с МБАЛ “Св. Иван Рилски”
ЕООД, гр. Дупница за вазстановяването на направените от община Дупница разходи като
възложител по обществена поръчка номер 00418-2016-0012, с предмет “Извършване на
СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр.
Дупница и сключване на договор с гарантиран резултат. /вх. № 574/18.10.2016г./
Ще помоля за становищата на г-н Костадинов и д-р Кирилов.
Положително е становището и на двете комисии.
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

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

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

26
няма
1

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 ал. 2 и чл.27 ал.3 от ЗМСМА, чл.18 ал.1
т.15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от
Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 183
1. Общински съвет Дупница взема решение за сключване на договор между Община
Дупница и МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, по силата на който МБАЛ “Св.
Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница да поеме ангажимент за възстановяването на направените
от община Дупница разходи като възложител по обществена поръчка номер 00418-20160012, с предмет „Извършване на СМР за въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ
„Св.Иван Рилски“ ЕООД гр. Дупница и сключване на договор с гарантиран резултат.
2. Общинският съвет възлага на кмета на Община Дупница и управителя на МБАЛ
“Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница да сключат договор в изпълнение на решението по
т.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 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районно
управление град Дупница към Областна дирекция на МВР град Кюстендил върху
общински недвижими имоти – частна общинска собственост, за приемни на районните
полицейски инспектори. /вх. № 575/19.10.2016г./
Ще помоля за становищата на инж. Костадинов и арх. Пилев.
Положително е и на двете комисии 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

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската
собственост, чл. 61, 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/, и § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на
Постановление № 255 на Министерския съвет от 10 октомври 1996 г. за предприемане
на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия /Обн. ДВ. бр.87 от
15 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември
2006г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г./, ОбС прие

25

РЕШЕНИЕ
№ 184
1. Общински съвет Дупница учредява безвъзмездно право на ползване на Районно
управление град Дупница към Областна дирекция на МВР град Кюстендил върху
общински недвижими имоти – частна общинска собственост, за приемни на районните
полицейски инспектори, както следва:
- Една стая с площ 14 кв.м, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.607.255.1.8, 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, с
адрес: град Дупница, ул. „Любен Каравелов” №4, етаж 1, обект 8. предназначение на
самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1,
посочена в документа площ: 46.64 кв.м – частна общинска собственост по АОС №
4610/04.08.2016 год.
- Една стая с площ 14 кв.м, представляваща част от самостоятелен обект с
идентификатор 68789.20.406.3.11, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004
год.на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес:
град Дупница, община Дупница, ж.к. „Бистрица“ бл.58, ет.1, с площ на самостоятелния
обект 58.00 кв.м, с предназначени: За културна и обществена дейност. Брой нива на
обекта: 1 - частна общинска собственост по АОС № 4558/17.06.2016 год.
2. Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване за имотите по т. 1 от Решението с Началника на Районно
управление град Дупница към Областна дирекция на МВР град Кюстендил за срок от 10
/десет /години.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Осма точка от 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/ Х-287, 288, в квартал 25 по плана на с. Джерман,
Община Дупница. /вх. № 576/20.10.2016г./
Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
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

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

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

25
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
№ 185
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т. Б. „Имоти,
които Община Дупница има намерение да продаде“, със следния общински недвижим имот:
„17/686 ид.части /седемнадесет от шестстотин осемдесет и шест идеални части/ от
урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-287, 288 /десети, образуван от имоти с планоснимачни
номера двеста осемдесет и седем и двеста осемдесет и осем/, квартал 25 /двадесет и пет/ по
регулационния план на село Джерман, Община Дупница, Област Кюстендил, с площ на
целия имот от 686 кв.м /шестстотин осемдесет и шест квадратни метра/“.
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2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността с
Община Дупница в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-287, 288 /десети, образуван от
имоти с планоснимачни номера двеста осемдесет и седем и двеста осемдесет и осем/,
квартал 25 /двадесет и пет/ по регулационния план на село Джерман, Община Дупница,
Област Кюстендил, с площ на целия имот от 686 кв.м /шестстотин осемдесет и шест
квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед №2416/02.06.1964 год., чрез
продажба на частта на общината, която е 17/686 ид.части /седемнадесет от шестстотин
осемдесет и шест идеални части/, съгласно Акт за частна общинска собственост
№4496/14.03.2016 год., на Иван Кирилов Бучински, Цвета Крумова Бучинска,
Христина Димитрова Василева и Пламен Димитров Бучински - собственици на
описаните поземлени имоти, от които е образуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-287,
288, в квартал 25 по регулационния план на село Джерман, срещу заплащане на цена, в
размер на 437 лв. /четиристотин тридесет и седем 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 437 лв. /четиристотин тридесет и седем лева/.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Девета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Изменение и допълнение на Решение № 112/24.06.2016 г. на
Общински съвет Дупница за безвъзмездно придобиване на недвижим имот – държавна
собственост, предстевляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXVII-за обществено
обслужване, в квартал 11 по регулационния план на село Джерман, Община Дупница. /вх. №
577/20.10.2016г./
Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
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

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.54, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.4, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год./, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 186
1. Общински съвет Дупница изменя Решение №112/24.06.2016 год. относно съгласие
за безвъзмездно прехвърляне на Община Дупница на собствеността върху поземлен имот –
частна държавна собственост, което се изменя по следния начин:
Било: Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде прехвърлена на Община
Дупница безвъзмездно собствеността върху поземлен имот – частна държавна собственост,
представляващ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІ-за обществено обслужване, в
квартал 11 по регулационния план на село Джерман, с площ 1 048 кв.м, с улична регулация
утвърдена със Заповед №2415/02.06.1964 год. и дворищна регулация, утвърдена със Заповед
№266/12.04.1995 год. и изменена със Заповед №1905/17.09.2015 год.
Става: т.1. Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде прехвърлена на
Община Дупница безвъзмездно собствеността върху поземлен имот – частна държавна
собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІ-за обществено
обслужване, в квартал 11 по регулационния план на село Джерман, с площ 1 448 кв.м, с
улична регулация утвърдена със Заповед №2415/02.06.1964 год. и дворищна регулация,
утвърдена със Заповед №266/12.04.1995 год. и изменена със Заповед №1905/17.09.2015 год.
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2. Възлага на Кмета на Община Дупница да извърши необходимите правни и
фактически действия, предвидени в нормативните актове по изпълнение на точка 1 от
настоящето решение.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Десета 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 ПИ с проектен №
68789.23.428 и ПИ с проектен № 68789.23.429 по действащата кадастрална карта на
землището на град Дупница. /вх. № 578/20.10.2016г./
Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
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

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

за
за

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и 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
№ 187
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 Еленка Тонева Достина съгласно
Решение № 562/02.10.1998 г. по преписка с вх. №2264А/1991 г., на ПК гр.Дупница и скицапроект № 15-284710-14.06.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.428, с адрес на поземления
имот: гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Дренски рид” с площ
4,402 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване
Нива - общинска собственост, и
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.429, с адрес на поземления имот:
гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Дренски рид” с площ 1,397
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Нива общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Единадесета 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 № 68789.26.511 по действащата кадастрална карта на землището на
град Дупница. /вх. № 579/20.10.2016г./
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Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) и чл.45ж,
ал.2 от пПравилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 188
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 Иван Богоев Ташев съгласно
Решение № 3117/29.10.2008 г. по преписка с вх.№6184/10.03.1992 год. на Общинска служба
по Земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-357997-21.07.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.26.511 с адрес на поземления
имот: гр. Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Каратопрак”, с площ
3.000 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:
Дванайсета 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 ПИ с
проектен № 04220.9.20 и ПИ с проектен № 04220.9.34 по кадастрална карта на село Бистрица.
/вх. № 580/20.10.2016г./
Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов

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

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §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
№ 189
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 Стоимен Атанасов Щръклев
съгласно Решение № БС647/18.12.1995 г. по преписка с вх. №2424/1992 г., на ПК гр.Дупница
и скица-проект № 15-335189-11.07.2016 г както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №04220.9.20, с адрес на поземления имот:
село Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Божков рид” с площ 0,998
дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид
нива - общинска собственост, и
Поземлен имот с проектен идентификатор №04220.9.34, с адрес на поземления имот:
село Бистрица, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Ачкагач”, с площ 0,639 дка,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид нива
- общинска собственост.
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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:
Тринадесета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Определяне на пазарната цена за учредяване право на
надстрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, на
собственика на сградата, находяща се в гр. Дупница, ул. “Баба Тонка” № 27. /вх. №
581/20.10.2016г./
Ще помоля за становището на ИК и ТСУ комисии.
Положително е и на двете комисии.
Имате думата колеги. Няма желаещи. Гласуваме.
1. Ивайло Любенов Константинов
2. Йордан Стоянов Димитров
3. Емил Димитров Гущеров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Йордан Крумов Йорданов
10. Виолета Генчева Инкьова
11. Дилиана Тошева Диканска
12. Станислав Христов Павлов
13. Ани Христова Йорданова
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
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 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.2 във връзка с чл.38, ал.1 и
ал.2 и от Закона за общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 190
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2016 год. в част ІІІ, т.Г: “Учредяване на
ограничени вещни права”, със следния имот:
“Право на надстрояване на сграда с идентификатор 68789.605.60.1 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, ул. “Баба Тонка” №27, със
застроена площ 81 кв.м”.
2.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 4 900,50 лв. /четири
хиляди и деветстотин лева и петдесет стотинки/, без ДДС, за учредяване право на
надстрояване със застроена площ 81 кв.м, за преустройство на тавански етаж на сграда с
идентификатор 68789.605.60.1, 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 “Баба Тонка” №27, собственост на Йорданка Господинова
Стойкова, построена в имот - частна общинска собственост по АОС №704/16.01.2002 год., 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, при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Четиринадесета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев –
Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Правилник за устройството и дейността на
Обществения съвет по социално подпомагане в Община Дупница. /вх. № 582/21.10.2016г./
Моля д-р Кирилов за становището на социалната комисия.
/ обаждане от място/
Благодаря. Имате думата колеги.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Г-н Председател,
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Г-н Кмете.
Щом сме приели създаването на обществен съвет трябва да има и правилник. Той е
доста добре разработен и ни е предоставен. Мен ме интересува състава на този обществен
съвет, доколкото ми е известно ние не сме го приемали. В т.3 се казва при формиране състава
на обществен съвет е необходимо да се осигури баланс на броя на членовете и са изброени
представители на местната власт и държавните институции от една страна и представителите
на доставчиците на социални услуги от друга. По-подробно ако може да ни се разясни какво
се има в предвид. Ще гласуваме ли допълнително тези лица на следващо заседание, защото
тука има представители на местната власт, държавни институции. Все пак това е обществен
контрол, самото наименование не е много подходящо, но първо искам да видя какъв е състава
като личности.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-жа Илиева.
Г-ЖА СТЕФИ ИЛИЕВА – нач.отдел “ Здравеопазване, спорт и социална политика”:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общ.съветници.
Може би г-н Пехливански не е погледнал добре. Докладната започва: С Решение 85 на
ОбС Дупница, взето с Протокол № 5/ 20.05.2016 г. е създаден Обществения съвет по
социално подпомагане и услуги и е предвидено в т. 2 от решението да бъде приет правилник
за дейността му. Спазено е отношението да има представители на различни институции.
Председател на този съвет е зам.кмет по социални дейности и членове са двама
общ.съветници: г-жа Инкьова и д-р Кирилов, остонолите са директори доставчици на
социални услуги на територията на община Дупница и представители на общината, които
работят в социалния сектор. Секретар съм аз на този обществен съвет.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-жо Илиева.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 191
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1. Общински съвет Дупница приема Правилник за устройството и дейността на
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница, съгласно
Приложението.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Следва първата от трите извънредни докладни. Тя е от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на
превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията
на Община Дупница. /вх. № 594/25.10.2016г./
Който е “за” да разгледаме докладната поради липса на становище на комисии ,
моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” приемането на така предложената наредба, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 99а от Закона за движението по пътищата и чл. 8 от
Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 192
1. Общински съвет - Дупница приема Наредба за издаване на карти за паркиране на
превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на
територията на Община Дупница.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме последващите съгласно
закона действия в изпълнение на решението по т.1.
***

***

***

***

***
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Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Шестнадесета точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Утвърждаване на промени в транспортната схема на Община
Дупница за обществен превоз на пътници по общински, областни и републикански
транспортни схеми. /вх. № 528/19.09.2016г./
Моля, който е “за” да разгледаме докладната да вдигне ръка.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Много важна докладна.
Имам поглед върху движението на автобусите, тъй като пътувам само с автобус. На
мен ми струва без да правя предложение но ми се струва, че през лятото от пролетта до есента
последния автобус от “Актавис” за ж.к. “Бистрица” 19.40 е твърде рано, би могло до имо
автобус в 20.15, защото много рано приключват автобусите по тая линия.
Второ по линията Дупница – Пиперево – Блатино – Дяково, по която често пътувам е
посочен автобус 6 часа. Този автобус не пътува от Дупница, от Горна махала или от
крайници направо отива по селата прибира няколко работници и се връща. През есента и
зимата не е обосновано малко хора пътуват, но през лятото е необходимо тъй като хора, които
извършват селскостопанска работа пътуват от града по тия села 6 часа е идеално да има
автобус, но той не пътува от Крайници заминава нагоре. Трябва да се обърне внимание и през
лятото да си тръгва от централното място.
Ние приемаме тези маршрути и би трябвало без нас да не може да отпаднат автобуси.
Много често се получава след това фирмите идват и тука с общината, доказват
целесъобразността на някакъв автобус напр. за Дяково в 12 часа който беше удобен отпадна
без ние да сме направили санкция по това нещо. Този автобус е свален без ние да го…щом
ние го приемаме и ние трябва да гласуваме да го премахнем.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря.
Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги.
Тук искам да подчертая нещо, което може би някой от вас не знаят. Дупница е един от
22 града на територията на Република България, който все още има обществен транспорт.
Това не е една услуга, която освен социалните си функции не значи, че някой трябва да
прави заради това, че ние искаме. Превозвач трябва да има. Желаещ трябва да има, за да може
да изпълни този ангажимент. Когато кандидатстват за определени линии, не случайно
дебатирахме пакетите. Съгласете се, че всеки от тях търси някаква финансова изгода, всички
търсят. Когато в една посока има 3-4 пъти в деня линия, която вози по един или двама жители
рентабилност няма. Когато се правят тези часове е търсено мнение на кмет, на хора от село,
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съпоставимо е с техните желания. Преди време възникна въпрос желаещи от Крайници
посока Сапарева баня. Има резон и не случайно с кмета на Сапарева баня другата седмица ще
направиме среща за коментар в тази посока. Винаги, когато възникне желание се търси
вариант за решаване. Не бива да забравяме, че това нещо не е безплатно. Ако ние направиме
по начин по който вие казвате г-н Пехливански Наредиме едни часове и няма кой да ги
изпълни? Ако няма желаещ за тази линия какво правим тогава? Забелязвате ли, че има линия,
която е Дупница-ФролошІ-Крумово. Пише го накрая в докладната. Тя се дофинансира от
двете общини Дупница и Кочериново. Колегата от Кочериново казва мен не ме интересува аз
нямам интерес и тогава превозвача, който вози как да му вмениме това нещо насила да го
прави. Казва аз трябва да финансирам 2-3 човека, които да ги обслужа с автобус. Има ли
логика? Убеден съм, че има и неща които не са отразени. Аз също имам нагласа, че ако има
нужда някъде да се променя това ще бъде направено. Не случайно за последно оставям новата
5 линия, която се отваря. Района Байкал-гарата имаше желаещи от доста време които казват
за нас линия няма. Постарали сме се дали е най-удачния вариант коментирано е при събиране
на колегите с превозвачите. Тази линия ще бъде обслужвана от общината – 5-та линия.
Това ще бъде част от проекта по “Интегриран градски транспорт”.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
Позволете ми и аз да дам един сигнал. Хората от кв.”Ценеви” казаха, че последния
автобус тръгва 7 часа вечерта от “Актавис” и те казват ние живееме до 19.30, защото след
това няма с какво да пътуваме. Аз разбирам и вашите доводи, че за двама човека не може да
пътува автобус и си мисля, че в бъдеще ако има възможност съгласен съм донякъде да се
увеличи малко работното време на тези автобуси.
Благодаря.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Преди да дам думата на г-н Пехливански искам да кажа няколко думи, защото се
изживявам и в друго амплоа от време на време.
Аз съм член на Националното сдружение на автобусните превозвачи и на
Управителния съвет и съм председател на комисията по транспорт в КРИП пътнически
транспорт. Вярвайте, че познавам много добре ситуацията и България е в изключителна
драматична ситуация. Какво имам предвид? През 2007 год. Европа приема регламент 13 – 70.
Г-н Чимев е един от малкото кметове в България, който осъзна за какво става дума. Регламент
13 – 70 казва следното: възложителят следва да гарантира на изпълнителя разходите плюс
минимална печалба. В България фирмите за 3 години, защото възложителят не гарантира това
са намаляли от 1 800 на 800. 1 000 от тези фирми, които ги няма поне 1/3 водят дела срещу
общините да им възстановят разходите, които са направили, които са ги довели до ситуацията
да фалират. Имайте предвид, че това нещо в момента в който се разбра от финансовия
министър и голяма част от кметовете през НСОРБ се хванаха за главите и некои си скубаха
косите и си ги скубят и в момента. Имайки в предвид, че до момента логиката на всички беше
а то има някой да вози, давай да му даваме до вози през 5 минути. От другата страна има
икономически субект, който е длъжен по договор да прави социална услуга, която винаги не
се компенсира от държавата, защото компенсациите, които се дават са на нива в пъти помалко от реалните разходи, които се правят. Ние на среща си освен, че трябва да имаме
доволни граждани, трябва да имаме и икономически субект който да извърши услугата.
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Само, че това разширение в графика води точно до обстоятелствата, които споменах преди
малко.
Тази докладна между другото при мен влиза за втори път. Тя влезе миналия месец и аз
я спрях защото трябваше да се наложат някои промени точно в посоката, която спомена г-н
Костадинов и г-н Пехливански.
Аз съм съгласен, че трябва да има пръв и последен автобус и да са удобни на хората.
Не съм съгласен с това автобуси да пътуват по цял ден с по двама души. Защото тези хора,
които в момента имат желание да изпълняват курсовете след 1 или 2 месеца може и да нямат
такова. Градовете с общински транспорт в България ще станат 21. Единственото, което
спасява колегите в Дупница е това, че пътуват с 40- годишни автобуси. Ако случайно се
появят 10 годишни такива 1 месец и всичко свърши. С оглед на всичко това, което казах все
пак нека разберем колеги са ми, вие сте ми колеги, гражданите са граждани и те имат
интерес. За да продължи да има една услуга, която касае няколко субекта трябва всички да
имат не малко съглашателство в тези обстоятелства. Най-лесно ние ще направим схема през 5
минути да има автобус за всякъде ама какво от това. Утре ще трябва да плащаме по дела,
затова защото сме нарушили европейски регламент.
Г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Ас съм съгласен с повече от нещата, които каза г-н кмета. Трябва да ви уверя, че има
взаимни отстъпки, тъй като пътуват и автобусчета и по 8 места и още 5-6 правостоящи и
хората търпят. Нито може да се облече човек както трябва, нито да седне възрастен човек.
Има такива и не са малко. Има автобуси, които …тук не му е място трябваше преди, когато
фирмите участваха. Автобуси, които се поддържат в идеална чистота, но има и такива
няколко които са консервни кутии. От никъде не може да отвориш даже и лятото освен
вратата, така че и хората правят отстъпки, няма мрънкане. Хората влизат в положение, но си
има една критична граница, която не може в едно автобусче хората бързат за работа и в 9
часа да пуснат автобус с 8 седящи места и толкова правостоящи. Отстъпките са взаимни. Аз
посочих, че трябва да знаеме. Щом приемаме тази схема трябва и чрез нас да се премахне
некакъв автобус. По селата е по-трудничко. Все още тая линия поддържа веднъж сме 3-4
човека, другия път са 20-25 човека, така че горе долу се компенсират.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Ще ви помоля да формулирате още веднъж предложението, защото съм длъжен да го
подложа на гласуване. Часът е 20.15 от “Актавис” а колко от …ж.к.”Бистрица”?
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ.съветник:
Аз не съм направил предложение. Не искам да се бъркам в схемата, но ако за в
бъдеще има и от гражданите предложение тогава може да стане допълнително с докладна.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Така или иначе предстоят и бъдещи корекции както г-н Чимев каза работи се по
линия …удължаването или нова такава Яхиново – Червен брег, Крайници да свържем със
Сапарева баня, така че предстои така или иначе дебат. Ще помоля всеки, който има
отношение по темата, както и ИК да направиме съвместно събиране с превозвачите, които
обслужват тези линии, за да може да чуем и тяхната гледна точка и разбира се и граждани,
които са заинтригувани да чуем и мнения. Така, че така или иначе наистина е дискусионна
темата, но истината е, работи проект по който трябва да утвърдим и новата линия всъщност
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…затова корекциите в момента са минимални но при всички положения ще го обсъдим
допълнително.
Други желаещи има ли?
Няма желаещи. Гласуваме с вдигане на ръка.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и на
основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 193
1. Общински съвет Дупница на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. За условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
приема промените в Транспортна схема на Община Дупница по Приложение № 1 към
докладната записка.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да извърши всички фактически и правни
действия съпътстващи промените в транспортната схема на Община Дупница и
разписанията за обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Последната седемнадесета точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на Районен
съд - Дупница. /вх. № 597/27.10.2016г./
Който е “за” да разгледаме докладната , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Имате думата колеги.
/ обаждане от място/
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Да. Първо трябва да решим какъв принцип, тъй като е извънредна. Ние не я гледахме
на председателски съвет, така че имате думата за предложения на какъв принцип да бъде
определена комисията и колко човека да бъдат членовете и.
Имате думата за предложения.
Ако следваме утвърдения до момента принцип да следваме числеността на групите в
ОбС би следвало членовете да са 6 ако свършим до групите, които са сформирани вече. =
няма как да бъдат, трябва да са 5 или 7. Ако са 5, някои от групите с 3 членове от ОбС няма да
имат представител, така че няма лошо и 7 да бъдат.
/ обаждане от място/
Предложението на г-н Костадинов е комисията да се състои от 7 члена, 6
общ.съветника, 1 от ГЕРБ, БСП, ОДБ, ЛИДЕР, ЕНП и 1 от ОА.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Състава на комисията ще бъде от 7 членове.
Давам думата на г-н Гущеров.
Г-Н ЕМИЛ ГУЩЕРОВ - общ.съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Колеги.
Като най-голяма група в ОбС предлагаме за председател от групата на ГЕРБ Емил
Станкев.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
От групата на БСП г-н Славев ще го предложи.
Г-Н ЗЛАТКО СЛАВЕВ - общ.съветник:
Ние от групата на БСП предлагаме Станислав Павлов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ.съветник:
От ОДБ предлагаме г-н Йонко Гергов.
Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
Г-н Коларски.
/ обаждане от място /
Павел Коларски.
Д-р Кирилов.
/ обаждане от място /
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Иван Танев.
Д-р Николова.
/ обаждане от място /
Спас Андреев.
Седмия член е член на общинската администрация.
Който е “за” така предложения състав
Председател: Емил Станкев.
Членове: Станислав Павлов, Йонко Гергов, Павел Коларски, Иван Танев, Спас
Андреев- общ.съветници и представител на ОА като седми член на комисията, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Гласуваме докладната с утвърдения състав на комисията и броя членове.
Който е “за” приемането и, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 68, ал.1 и чл.68а, ал.1 от Закона за съдебната власт, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 194
1. Общински съвет – Дупница открива процедура за определяне на съдебни заседатели
за съдебния район на Районен съд – Дупница.
2.Общински съвет - Дупница създава комисия, която да извърши проверка на
документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Дупница, да ги изслуша на
публично заседание и изготви доклад до Общински съвет-Дупница, в състав от 7 членове,
както следва:
- Емил Станкев – Председател
- Станислав Павлов – член
- Йонко Гергов – член
- Павел Коларски – член
- Иван Танев – член

44

- Спас Андреев
- представител на Общинска администрация
3. Възлага на Председателя на Общински съвет-Дупница да обяви в един местен
ежедневник, в електронните медии, както и на интернет страницата на Община Дупница/в
раздел “Общински съвет”/, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели
и правилата за нейното провеждане, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.
4.Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни
заседатели, съобразно изискванията на чл.67 от ЗСВ и чл.68, ал.3 от ЗСВ, като състави списък
на допуснатите кандидати до изслушване.
5. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Дупница /в раздел
“Общински съвет”/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ,
списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
6.Комисията да представи в Общински съвет-Дупница доклад по чл.68а, ал.3 от ЗСВ, в
срок до 08.12.2016г., който да се публикува на интернет страницата на Община Дупница/в
раздел “Общински съвет”/, заедно с протокола от изслушването.
***

***

***

***

***

Г-Н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ – Председател:
С това днешният дневен ред се изчерпа.
Закривам днешната сесия.
Заседанието бе закрито в 11.25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Ивайло Константинов /

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

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