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

ПРОТОКОЛ
№ 12
Днес 27.10.2017 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ХII редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 31 общински съветници.
Отсъстваха Златко Славев и Иван Раков.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.10 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден колеги.
В залата присъстват 31 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам ХII редовно заседание за 2017 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 642 / 20.10.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ. съветник, относно Утвърждаване от
Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размера на отпуснатата сума, за
финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства
и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община
Дупница. /вх. № 613/06.10.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Община Дупница с второ проектно предложение по обявена процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. /вх. №
634/18.10.2017 г./
3. 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
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4.

5.
6.

7.

/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на ПИ с проектен № 208003 в землището
на село Дяково. /вх. № 635/18.10.2017 г./
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 идентификатор №
68789.25.246 по кадастралната карта на град Дупница. /вх. № 636/18.10.2017 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за жилищно строителство,
квартал 17 по регулационния план на с. Делян, Община Дупница. /вх. № 637/18.10.2017 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот № 006010
в землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Реката“, общ. Дупница. /вх. №
638/18.10.2017 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Прекратяване на процедурата по конкурса, насрочен с Решение №126/08.09.2017г.на
Общински съвет-Дупница и вземане на Решение за провеждане на нов конкурс за възлагане
на управлението на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. №
641/20.10.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 659/26.10.2017 г. от инж.
Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно предложение за допълнение на дневния
ред с докладна записка с вх. № 651/24.10.2017 г., относно Приемане на решение за
одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за улична
регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки 1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ №
68789.605.443 по КК на гр. Дупница/, между квартали 287, 288, 293 и 294 по регулационния
план на гр. Дупница /ул. «Св. Никола»/, като т. 8.
В деловодството на ОбС е постъпило предложение с вх. № 662/26.10.2017 г. от Емил
Гущеров, относно предложение за допълнение на дневния ред с докладна записка с вх. №
660/26.10.2017 г., да се създаде т.9, а именно: Докладна записка предложение за допълнение
на дневния ред с текст, относно Прекратяване на процедурата по конкурса, насрочен с
Решение №121/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница, за възлагане на управлението на
„ДУПНИЦАТРАНС“ЕООД, гр.Дупница.
Който е „за“ да допълним дневния ред с посочените две предложения, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Приема се предложенията за допълнение на дневния ред.
Гласуваме целия дневен ред с допълненията.
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Който е съгласен да приемем дневния ред с всички 9 точки, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Кирил Кирилов – общ. съветник, относно Утвърждаване от
Общински съвет Дупница на одобрените кандидати и размера на отпуснатата сума, за
финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства
и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община
Дупница. /вх. № 613/06.10.2017 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване на Община Дупница с второ проектно предложение по обявена процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. /вх. №
634/18.10.2017 г./
3. 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 № 208003 в землището
на село Дяково. /вх. № 635/18.10.2017 г./
4. 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 идентификатор №
68789.25.246 по кадастралната карта на град Дупница. /вх. № 636/18.10.2017 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за жилищно строителство,
квартал 17 по регулационния план на с. Делян, Община Дупница. /вх. № 637/18.10.2017 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл.
9, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот №
006010 в землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Реката“, общ. Дупница. /вх. №
638/18.10.2017 г./
7. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Прекратяване на процедурата по конкурса, насрочен с Решение №126/08.09.2017г.на
Общински съвет-Дупница и вземане на Решение за провеждане на нов конкурс за възлагане
на управлението на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. №
641/20.10.2017 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) –
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План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки
1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443 по КК на гр. Дупница/, между квартали
287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница /ул. «Св. Никола»/. /вх. №
651/24.10.2017 г./
9. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно
Прекратяване на процедурата по конкурса, насрочен с Решение №121/08.09.2017г.на
Общински съвет-Дупница, за възлагане на управлението на „ДУПНИЦАТРАНС“ЕООД,
гр.Дупница. /вх. № 660/26.10.2017 г./
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към дневния ред само ще ви кажа, че в деловодството на общината
е постъпила декларация с вх. № 663/26.10.2017 г. от работниците и служителите на МБАЛ “
Свети Иван Рилски “.
Преди да продължим към дневния ред нека отдадем минута мълчание в почит на
загиналите при бедственото положение в Бургас и също д-р Попов от общинската болница
дългогодишен лекар и бивш общински съветник.
/едноминутно мълчание в памет на загиналите/
Благодаря ви колеги.
Има питане от г-жа Лорета Николова. Давам думата на г-жа Николова. Заповядайте.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Нашето питане е относно сметището на гр. Дупница.
/чете питането с вх. № 614/06.10.2017 г., приложено към протокола/
Съвсем коректно смятам, че задаваме този въпрос, защото проблема касае здравето
наистина на много хора живеещи в тази зона на града ни и нееднократно този проблем се
проявяваше през летните месеци в целия град. Коректно е зададен въпроса с болка за това
което се случва на това сметище. Не се и съмнявам, че общината прави необходимото за да
възстанови баланса на атмосферното равновесие което е необходимо да съществува в града
ни, но дали това е достатъчно. Чакам отговора защото сме длъжници на нашите съграждани
да чуем какво общината прави, достатъчно ли е това което прави и какво ще последва в
бъдеще. Смятам, че въпроса ни е коректен, незаядлив и най-вече заради това, че гражданите
наистина трябва да чуят какво прави общинското ръководство за този немалък проблем на
града ни.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Николова. Г-н Чимев, заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви д-р Николова. Въпроса не само че е коректен, въпроса е и много
навременен, имайки предвид темата нерегламентирано сметище. Т.е. действащото сметище
над ж.к. „Бистрица“, което тормози бих казал цялата община, но най-мече населението на ж.к.
„Бистрица“ и с. Джерман, по-малко с. Бистрица. За съжаление в прав текст ще ви отговоря, че
това нерегламентирано сметище не отговаря на никакви екологични изисквания. Факт е. това
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което стои като причина, че към момента все още функционира е че ние нямаме изградено
регламентирано такова депо където да депонираме нашия битов отпадък и респективно това
нерегламентирано сметище да бъде рекултивирано. Факт е и друго, че един процес който
близо 5 години 2012 г. стартира ОВОС беше 2013 г. май или юни ако не бъркам, в рамките на
4 години ние не успяхме да финализираме този процес и според мен ако това нещо беше
правено както трябва коректно към момента тази тема нямаше да бъде на дневен ред. Не
упреквам никой. Просто хронология на събития.
По първия въпрос каква е ситуацията. Сметището над ж.к. „Бистрица“ има, няма
работи от 45 год., отдавна е изчерпало капацитет поради една адски неприятна специфика на
релеф е много трудно да бъде обработено, да бъде запрастено и да не причинява това което
причинява в момента на нашите съграждани. Но това не значи, че ние сме вдигнали ръце и
оставяме нещата да вървят по собствен ход. Последния месец имаме 3 срещи с Министъра на
околната среда, 2 със зам. Министъра. Формата в който се водят тези срещи е всички кметове
на регионалното сдружение Рила Еко. Последната беше онзи ден 11.00 ч. при цялата ситуация
която беше създадена в бургаски регион Министъра на околната среда 11.00 ч. намери
половин час време по тази тема. Но това ще кажа на финала какво се случва, само по точки за
да не остане някоя пропусната. Въпросното сметище няма алтернатива, трябва да приключи
своята дейност на края на тази календарна година. 31 декември 2017 г. това сметище трябва
да спре да функционира. Две мнения по темата няма. Преди имаше напътствия, пожелания,
насоки, сега ясно и категорично казано. Това нещо трябва да спре да бълва което бълва и да
трови нашите съграждани.
Тема лабораторни замервания по втора точка. Лабораторни замервания с конкретика
като цифри не мога да предоставя. Попитах г-н Ангелов шефа на РИОСВ за подобни данни,
но там категорично становище има, че това сметище трябва да бъде затворено. Кореспондира
напълно с нашето, предполагам и вашето мнение. Тук нямаме коментар. В този вид не трябва
да го имаме.
Срока за закриване и рекултивация на действащото сметище. Ще го потретя. Края на
тази календарна година. Срока за рекултивация. Имаме в рамките на 3 месеца в началото на
2018 г. да входираме проект за рекултивация. Въпросния проект би дал отговор въпроса,
относно колко би струвало имайки предвид и това което споделих и преди малко,
спецификата на района и екипа който ще направи проекта, като го остойности сумата която
ще бъде необходима за рекултивация ще бъде съобщена. Естествено без решение на ОбС
няма как да се кандидатства. Но подчертавам това е ресурс който община Дупница ще иска и
надявам се ще получи от ПУДООС, т.е. няма да бъде от собствен ресурс рекултивацията. Но
подчертавам, задължителното условие или наличие на изградено регламентирано депо или
сключване на договор с такова. Друг вариант за рекултивация няма. Няма.
Относно четвъртия ви въпрос, има ли финансов ресурс. Мисля че отговорих.
Какви санкции ще понесе общината ако срока за закриване и рекултивиране не бъде
спазен. Възможните санкции които се налагат, те не се налагат на общината. Те се налагат на
държавата за неспазване на определени екологични норми. Размера на тези санкции никой не
знае имайки предвид, че към различните страни в които е налагана такава рестриктивна мерка
те са различни. Но едва ли някой от нас живее с мисълта, че ако поради наше сметище
държавата понесе санкции, общината няма да бъде солидарно финансово отговорна. Искрено
се надявам да не се стигне до там, искрено се надявам и след разговора онзи ден с Министъра
от страна на държавна администрация и Министерство каквото е необходимо ще бъде
направено за да може процеса да върви в посока решаване.
Има ли положителен отговор от приемаща община за депониране на битовите
отпадъци? Е това е интересния въпрос. В един диапазон има няма около 200, 250 км. т.е.
конкретно казано към 7 действащи регламентирани депа на територията на цяла западна
България, община Дупница пусна преди 2 месеца по едно писъмце в тази посока. Отговорите
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от всички са „Не“. Изключая една община където дадоха цена която за мен е несериозно да ви
я кажа 200 лв. на тон депониран отпадък. За приемаща община може би. Сега това е част от
хронологията на събитията. Това което към момента имаме ние като вариант, изчакваме едно
потвърдително писмо от Министерството на околната среда и ще бъде обект на коментар в
тази зала. При всяко положение община Дупница има вариант. Вариант който в момента се
остойностява. Държа да подчертая. Разходите по обработване на нашия битов отпадък и
транспортиране до такова депо няма да надхвърлят сумата която община Дупница събира от
такса битови отпадъци. Респективно няма да доведе до промяна на ТБО за нашите
съграждани. Използваме предимството, че в сумата която се калкулира към момента 80 лв. на
тон депониран отпадък, при необработване на отпадък търсиме вариант да бъде закаран този
битов отпадък до място където ще бъде обработен, т.е. сепариран и от там вече наполовина
този останал битов отпадък ще бъде депониран. Т.е. сумата от 80 лв. да падне на 40 която ще
дължиме и от там насетне с другите разходи да може да се вместим в тази сума.
Завършвайки отговора само едно искам да ви помоля. Ние при всяко положение ще
имаме по тази тема коментари, нужда от ваша помощ и решение. Нека когато търсиме
решение и то е наложително да бъде направено да не забравяме ситуацията в която сме. Това
сметище което имаме е язва. Факт. Убеден съм не само аз и вие изпитвате неудобство от
нашите съграждани, че това се случва по една или друга причина. Айде да бъдем така
коректни да го нарека да намериме решение. То го има, въпроса е да го докараме до финал.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев. Реплика от г-жо Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Благодаря г-н Чимев. От името на нашата група заявявам нашата готовност да
участваме във всички разговори и обсъждането при вземането на важни решения касаещи
сметището и бъдещото депониране на отпадъците, защото от отговора който дадохте разбрах,
че до Нова година имаме сключен договор със съответно депо или община която ще ни
приеме, веднага в 3 месечен срок можем да обсъждаме тук в тази зала проект за рекултивация
по ПУДООС на съществуващата язва в този участък на Дупница.
Благодаря ви.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
И аз благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря на г-жа Николова.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от д-р Кирил
Кирилов – общ. съветник, относно Утвърждаване от Общински съвет Дупница на одобрените
кандидати и размера на отпуснатата сума, за финансово подпомагане на процедури и
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. /вх. № 613/06.10.2017 г./
Нека чуем становищата на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
На здравна комисия. Благодаря г-н Кирилов.
Имате колеги думата по докладната. Заповядайте г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря на всички за тази помощ която макар и нерешаваща изцяло проблема на
наши съграждани с репродуктивните им проблеми, ние към момента отчитаме интерес, това
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не знам хубаво ли и е, лошо ли е в крайна сметка…… Преди време д-р Кирилов знае молбите
които бяха входирани бяха процентно около 50, 60 до 70% от сумата която гласувахме всички
заедно. Към момента молбите надхвърлят сумата. Тук става въпрос за дофинансиране с 3 000
лв., за което естествено според мен не бива да има и коментар. Редно е ние да направиме с
наше решение така, че на тези семейства да бъде дадено шанс да се сдобият с най-ценното.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Ако няма други желаещи преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.6,т. 23 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 144
1.Общински съвет Дупница утвърждава одобрените от Комисията заявители, за
отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, по приложения списък.
2. При разглеждане на представените преписки, Комисията установи, че към
момента на подаване на заявленията, всички заявители вече са извършили разходи на
стойност, надвишаваща отпусканата от Комисията сума и са представили за целта разходооправдателни документии, поради което на основание на Правилника за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница,
Комисията предлага на всички одобрени заявители, отпуснатата сума да бъде преведена на
представени от заявителите лични банкови сметки .
3. Изпълнението на програмата и направените разходи от одобрените кандидати да
бъдат изплатени от бюджета за 2017г. Недостигащите средства, в размер на 3000 лева (
трихиляда лева) за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана
репродукция, да бъдат осигурени от преразпределение на бюджета на Община Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Кандидатстване на Община Дупница с второ
проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“,
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020. /вх. № 634/18.10.2017 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Комисията ТСУ г-н Йорданов. Благодаря ви.
И на спортната комисия г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет,
Колеги.
Становището на комисията е положително, като искам да отбележа, че това е една
много добра инициатива и едно много добро начинание за Община Дупница и може би такива
неща трябва да получават по-голяма гласност, по-голяма публичност, за да видят нашите
граждани, колеги и всички които са заинтересовани, че общината е ангажирана не само с
инфраструктура и належащи дневни проблеми, а и с проблеми които засягат децата и чисто
социалния аспект от живота на града.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Павлов. Колеги, имате думата по докладната.
Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 145
1. Дава съгласие за кандидатстване с второ проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
2. Поема ангажимент за създаване на съответните социално/здравни-социални услуги,
а именно: ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст.
3. Дава съгласие за разширяване на дейността на съществуващата и функционираща
социална услуга в ЦСРИ с оглед превръщането му в дневен център за деца с увреждания и
техните семейства.
4. Дава съгласие до приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението
на настоящия проект да стартира създаването на съответните услуги;
5. Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
6. Предназначението на сградите/помещенията, обект на интервенция по проекта няма
да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО“.
7. Дава съгласие да бъде изградено Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна
възраст за деца в поземлен имот с идентификатор 68789.30.4 по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния
директор на АГКК и изменен със Заповед № КД-14-10-60/07.02.2012 г. на началник на СГКК
- Кюстендил, с адрес на поземления имот гр. Дупница, м. Курт Баир с площ на имота 2521
кв.м. – частна общинска собственост, съгласно АОС № 4720 от 05.10.2017 г.
8.. Дава съгласие да бъде извършен ремонт/обзавеждане/оборудване на ЦСРИ –
самостоятелен обект с идентификационен № 68789.17.54.7.126 по Кадастралната карта на
град Дупница, находящ се в гр. Дупница, пл. Свобода №1, вх.1, ет. 0, собственост на Община
Дупница съгласно Акт за частна общинска собственост № 1668/11.09.2008 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща 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 № 208003 в землището на село Дяково. /вх. № 635/18.10.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
На комисията по ТСУ.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ –общ. съветник:
Становището на комисията по тази докладна записка е положително.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Йорданов. Колеги, имате думата по докладната. Заповядайте г-н
Костадинов.
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Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Верни на принципа който приехме помолихме общинска собственост да ни
предоставят щрихирана карта на местността в която възстановяваме тези земи. Много пъти от
този микрофон говоря, че много са неясни нещата и много пъти казах от този микрофон, че
единствения орган който проверява и гледа в случая е ОбС. За съжаление бях така много пъти
бламиран най-вече от Пехливански и сега днешната докладна е точния пример да попитам
комисията по ТСУ какво точно са дебатирали не знам, дали могат да ми отговорят на няколко
въпроса. Наследници на Трене Гушански, възстановяваме имот в Дяково На наследниците на
Трене Гушански им е признато правото на собственост върху 8 700 кв. м., 8.700 дка. в
местността „Реката“. Явява се наследника Иван Геков за когото ние нямаме данни какъв е
защото аз когато предложих да се дава удостоверение за наследници, Пехливански отказа на
комисията. Сега кой е Иван Геков, надяваме се че е наследник. Г-н Иван Геков ме
вазстановяваме 3 469 кв.м. Взимаме картата. Ще ме извинявате, в тази местност оцветените в
розово места са общинска собственост, в жълто са възстановени, зеленото е това което
възстановяваме. И ние на нашата комисия също много дебатирахме. Защо на човека на когото
са му признати 8.700 дка. му възстановяваме само 3.400 при положение, че ето го зеленото, че
над него в розово е пак общинска земя по чл. 19. Защо не му възстановихме до 8.700. Закона
казва плюс, минус мисля, че беше 3 дка. за ниви, 2 дка. за ливада. Колегите на комисията ще
ви кажат мислихме, умувахме пък звъннахме в поземлената. Тука някъде било възстановено и
на вуйчо му или на чичо му. И сега почваме ние като тази как беше онази гадателката, на
вуйчо му, на чичо му, на стринка му Гюргя, па колко чичовци има и т.н. Всичко това го
разказвам за другаря Пехливански, защото когато ви предупредих, че постоянно се случват
тези неща, че широко отворена е вратата за злоупотреби. Когато предложих ясни мерки бях
бламиран. Ето го днес примера.
Сега моля комисията по ТСУ дами отговори защо на този човек в цялото си право да
му възстановим 8.700, ние му възстановяваме само 3.400. Иначе казано. И ние нашата
комисия се съгласихме докладната да бъде приета. Така или иначе на този човек трябва да му
бъде възстановено.
Второ общинска собственост отдела отново моля момичетата, много коректно са ни
изчертали, но много моля това да се дава на всички общ. съветници. Това понеже е Дяково,
там няма кадастрална карта и отнема малко повече време, те коректно са се постарали
момичетата, направили са го, но е желателно дето се казва малко обхвата да бъде по-голям.
Защото сега пък има и друг прецедент. Местността „Бучалата“ е огромна. Може на вуйчо му
единия да сме възстановили тука 8 дка., на другия вуйчо тука 8 дка., на третия вуйчо там 8
дка. Само ще ви напомня миналата сесия продадохме 2 имота в Дяково по 10 000 лв. на дка.
Т.е. стойността на този имот е над 35 000 лв. по наши преценки. Така, че не е без значение в
тази м. „Бучалата“ какво се случва. Конкретно в този случай.
Значи първата ми молба е отново към общинска собственост, малко по-голям обхват и
ако може на всеки съветник да се даде това нещо. И второто отново повтарям пък както
искате ме разбирайте. Те били от поземлената били проверявали. Този другар зад мене. Не бе
не проверява поземлената. Всички казват, а вие ОбС, както гласува ОбС. Запомнете топката е
в нас. Никой не проверява и не…… Те се позовават на нас, а не ние не сме тука механично
сложени само да вдигаме „за“ и „против“.
Така, че ако може г-н кмете малко повече като че ли информация и момичетата от
общинска собственост са достатъчно компетентни. Може би да се изследва тези наследници
въпросните. Поне най-малкото когато дойде преписката, нека дойде с оригинално
удостоверение за наследници, нека дойде с оригинална скица……може и да е оригинална в
отдела……, че да се затвори вратата за злоупотреби.
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Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплики, дуплики няма. Други изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
2

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
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собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп.
ДВ, бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 146
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 Трене Христов
Гушански съгласно Решение № Д-756/14.01.1998 г . по заявление с вх. №7210/08.05.1992 г.,
на ОСЗ гр.Дупница и скица-проект № Ф00815/06.01.2016 г., както следва:
Поземлен имот с проектен № 208003, с адрес на поземления имот: село Дяково,
Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Реката”, с площ 3.679 дка, трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Нива.
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.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преди да преминем към следващата докладна записка искам да информилам всичките
общ. съветници и г-н Костадинов по докладната която обсъждахме. На 6 ноември, за сега
датата е работна, аз ще ви потвърдя, организираме среща в тази зала със земеделските
производители, с Директора на Областна служба по земеделие. Защо казвам. Точно да може
да дискутираме и тази тема която аз мисля, че с вас го говорихме по този казус.
Допълнително ще ви информираме. За сега работната е 6 ноември 15.30 ч.. Като ми потвърдят
ще ви уведомя.
Следващата докладна записка от инж.Метод 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 идентификатор № 68789.25.246 по кадастралната карта на град Дупница.
/вх. № 636/18.10.2017 г./
Нека чуем становището на икономическа комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Само 1 минутка. Ето картата където възстановяваме. Отново в зелено е имота който
възстановяваме. Това е колеги обръщам внимание това е подстъпите към вилата на ТЕЦ-а.
Нали отдолу е по-скоро така трябва да ви го покажа. Това е обувния завод и нагоре е пътя към
вилата на ТЕЦ-а. Имот който изобщо не е евтин и не е без значение. Тука обаче според нас
всичко си е наред, но пък ви обръщам внимание върху друго. Възстановени 2 900 кв., ние сега
възстановяваме 4 200, което е по Закон и си е законно това нещо. Но тука именно ми беше
мисълта, че ако в тази местност „Сара суетлер“ ние имахме щрихирани от общинска
собственост други места, тогава може би комисията по ТСУ можеше да посочи друго място
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което да бъде възстановено. Нали не казваме и за това имаме положително становище по тази
докладна, но все пак горе-долу за да разберете принципа на това възстановяване.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Нека чуем становището на комисията ТСУ. Г-н Йорданов.
Благодаря ви.
Колеги, имате думата по докладната. Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

29
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и 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 доп.
ДВ, бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 147
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Георги Василев
Веселинов съгласно Решение № 2204/08.04.2008 г . по заявление вх. №4239/13.02.1992 г.,
на ОСЗ гр.Дупница и скица-проект № 15-225306-16.05.2017 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 68789.25.246, с адрес на поземления имот: град
Дупница, Община Дупница, Област Кюстендил, местност “Сара суетлер”, с площ 4.262 дка,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване Ливада.
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 ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Колеги, преминаваме към точка 5 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за жилищно
строителство, квартал 17 по регулационния план на с. Делян, Община Дупница. /вх. №
637/18.10.2017 г./
Становища на комисиите. Положително. ТСУ. Положително.
Благодаря ви.
Колеги, имате думата. Има ли желаещи да вземат отношение по докладната? Не
виждам.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов

отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
15

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 148
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2017 год. в част ІІІ, т.Б “Урегулиран
поземлен имот /УПИ/ І /първи/ - за жилищно строителство, квартал 17 /седемнадесети/ по
регулационния план на село Делян, Община Дупница, с площ 264 кв.м /двеста шестдесет и
четири квадратни метра/, с улична регулация, утвърдена със Заповед №1113/11.10.1991 год.,
издадена от Председателя на ВрИК на ОНС и дворищна регулация, изменена с ПУП-ПР, със
Заповед №1272/06.07.2017 год. на Кмета на Община Дупница, влязла в сила на 29.08.2017
год. Имотът не съдържа сгради”.
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2.Взема решение за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
следния общински недвижим имот: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І /първи/ - за жилищно
строителство, квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план на село Делян, Община
Дупница, с площ 264 кв.м /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, с улична регулация,
утвърдена със Заповед №1113/11.10.1991 год., издадена от Председателя на ВрИК на ОНС и
дворищна регулация, изменена с ПУП-ПР, със Заповед №1272/06.07.2017 год. на Кмета на
Община Дупница, влязла в сила на 29.08.2017 год. Имотът не съдържа сгради – частна
общинска собственост по Акт за общинска собственост №4686/11.09.2017 год., вписан в
Служба по вписвания вх. р-р № 3651 от 20.09.2017 год., акт № 182, том 13, стр.1921, с
пазарна оценка 2 040 лв. /две хиляди и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна
оценка, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 204 лв. /двеста и четири лева/,
представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците на
предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
4.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи договора
за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Преминаваме към т. 6 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет
на Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на
територията /ЗУТ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
обхвата на неурегулиран поземлен имот № 006010 в землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ
04354, м. „Реката“, общ. Дупница. /вх. № 638/18.10.2017 г./
Становищата на комисиите. ТСУ. Положително.
Колеги, имате думата. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
С риск да ви досадя обаче искам отново да обърнем внимание на гражданите, че в
момента тече Общия устройствен план. Според мен нещо което се случва 1 път на 40 години
и касае целия град е много важно да бъде разбрано правилно. Какво значи това? Всеки има
имоти някъде. Не е лошо да се поинтересува какво ще се случва с тези имоти в близките
години. Още повече ние съветниците бяхме на среща с екипа по Общия устройствен план,
част от съетниците и към нас имат хората така молба и ние да преценим какво да се добави и
да с е изключи, но най-вече да се повтаря непрекъснато на гражданите. Да не стане коя
година 2008 или 2009 год. влезе в сила кадастралната карта на Дупница. Бяхме пилотна
община. Припомням тогава се оказа че има над 25% несъответствие между картата
кадастралната и регулационната и още вече колко години след тогава ние продължаваме да
напасваме, всеки гражданин плаща и това само защото не е отишъл навреме да си погледне
това което се приема. И за това си позволявам да използвам тази докладна, защото примерно
в случая автокъща. Онзи ден с екипа дебатирахме да се увеличи ли площта за автокъщи, да се
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намали ли и т.н. Които бяха знаят. По същия начин там са включени жилищни зони,
рекративни зони. Това се отнася не само за града, а и за селата.
Така, че нека гражданите на Дупница да се запознаят с това което се изготвя за да
може, някой може да даде идея, друг може да види, че имота му е блокиран. Изобщо
изключително, изключително фундаментално важни въпроси за общината.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Има ли други желаещи. Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Уважаеми колеги, аз ще подкрепя тази докладна. Там местата са ми ясни на мен в този
район. Колкото до предишните докладни и закачките на този господин тука. Не ме
интересуват. Ако иска нека още по-цветни картинки да му рисуват. Както сме решили
комисията това сме предложили. Това е вярно. Това не е като да изливаш бетон в течаща вода
в реката.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Има ли други желаещи? Гласуваме.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев

за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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”

30
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 149
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ на проект за
Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за
неурегулиран поземлен имот № 006010 в землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м.
„Реката”, общ. Дупница за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди, съгласно Закона за опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни
документи, за устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение
„Автокъща”.
2.Разрешава на Наско Александров Иванов, ЕГН: 8606162828, с постоянен адрес:
гр. Дупница, ж.к. “Бистрица” 84, ет. 4, ап. 11 и Стефан Валериев Александров ЕГН
8706072820, с постоянен адрес: гр. Дупница, ул. “Тютюнева долина” 1, вх. А, ет. 2,
собственици, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7, т. ІI,
рег.№ 1804, д.№ 170/ 29.05.2017г., вписан в Служба по вписвания с Акт № 176, т. 6,
Вх.рег.№ 1735, дело № 822/ 29.05.2017г. на неурегулиран поземлен имот № 006010 в
землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Реката”, общ. Дупница, да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на неурегулиран поземлен имот № 006010 в
землището на с. Блатино, ЕКАТТЕ 04354, м. „Реката”, общ. Дупница, съответстващ на
обхвата и съдържанието на одобреното задание.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница и “ЧЕЗ Електро България” АД
преди внасяне в община Дупница за процедиране.
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Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Колеги, преди да преминем към следващата докладна записка обявявам 15 минути
почивка.
15 минути почивка.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Проверка на кворума. В залата присъстват 30 общински съветника. Имаме
необходимия кворум и можем да продължим своята работа.
Преминаваме към следваща докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Прекратяване на процедурата по
конкурса, насрочен с Решение №126/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница и вземане на
Решение за провеждане на нов конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ “ Свети
Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница. /вх. № 641/20.10.2017 г./
Моля за становища на комисиите.
Становище на ИК. Положително становище.
Становище на комисията ТСУ.
Положително становище.
Комисията по образование. Положително становище.
Комисията по спорт. Положително становище.
Становището на здравната комисия. Положително становище.
Благодаря колеги.
Имате думата.
Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми г-н Кмете,
Уважаеми дами и господа общ.съветници.
Предлагам т. 5 от проекта за решение да се измени както следва:
ОбС Дупница следва на следващо свое заседание да определи състава на
комисията за организиране и провеждане конкурса за избор на управител на
общинската болница.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Йорданов.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
1
няма

Приема се предложението.
Имате думата колеги.
Заповядайте д-р Кирилов.
Д-Р КИРИЛ КИРИЛОВ - общ. съветник:
Г-н кмете, г-н председател на ОбС,
Колеги.
Забелязваме на конкурсите една тенденция. На първия конкурс двамата участници
имаха единия 3.50, другия мисля че 4. На втория конкурс имаме повишение с 50 стотни.
Значи има една устойчива тенденция да се покачва резултата.
В тая връзка ви предлагам да провеждате конкурси докато получите отлична оценка.
Благодаря.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Тъй като уважаемите лекари общ.съветници не желаят да вземат решение нека
предложат кандидатите на които да пишат такива оценки. На тези кандидати толкова, колкото
е писано толкова. Комисията не се състои от 1 човек или от двама. Състои се от 5 човека от
различни политически партии.
Какво тогава искаме?
Нека когато ви изпитват доцентите, професорите да им пишат ама тука за стратегията
не става…това е положението.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Аз ще предложа следващата комисия да изработи стратегията и който се припознае, че
може да я изпълни да я изпълнява.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-н Гергов заповядайте.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Ще си позволя да ви цитирам чл. 5 от Наредбата № 9.Едновременно с решението за
обявяване на конкурса по чл.3, ал.1 ОбС назначава комисия за организиране и провеждане на
конкурса и определя нейния състав. Т.е ние не можем без т.5 да вземем това решение.
Затова след като е такова мнението на повечето от колегите в ОбС аз ви предлагам
следната промяна:
Т. 1 остава:
1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса за възлагане
на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, насрочен с
Решение №126/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница.
Т.2 да придобие следния вид:
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2. възлага на Кмета на община Дупница да сключи анекс към договора за
възлагане на управление с временно избрания управител доц. Димитър Недин за срок от
още 90 дни.
3. На следващото заседание на Общински съвет да бъде взето решение за
организиране и провеждане на нов конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ.
Не можеме сега да вземеме решение за провеждане на конкурс.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Имаме различни мнения и трябва да има диспут, тъй като общинската болница мисля
не подлежи на коментар, че това е едно от най-важните решения, които трябва да вземем
всички в зала. Мисля, че въпроса за общинската болница е също толкова важен както депото.
Нека предложението, което направи г-н Гергов да го гласуваме.
Който е “за” , моля да гласува.
/ обаждане от залата /
Предложението ще прочетем отново.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса за възлагане
на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, насрочен с
Решение №126/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница.
2.Общински съвет Дупница възлага на Кмета на община Дупница да сключи
анекс към договора за възлагане на управление с временно избрания изпълняващ
длъжността управител доц. Димитър Недин за срок от още 90 дни.
3. Възлага на Председателя на ОбС Дупница на следващото заседание на
Общински съвет да внесе докладна записка с която да бъде насрочен нов конкурс за
възлагане на управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски”.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Гергов.
Предполагам всички колеги се запознаха с предложението. Чухме го.
Нека преминем към гласуване на предложението на г-н Гергов.
Който е “за” , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението.
В деловодството на ОбС е входирана декларация в подкрепа на сегашния временен
управител с № 663/ 26.10.2017 г.:
„Уважаеми дами и господа,
Работниците и служителите на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД във връзка с
предприетата кампания от страна на едноличния собственик на капитала през последните
месеци, относно определянето на управител на дружеството изразяваме подкрепата си към
настоящия временно изпълняващ длъжността управител доц. Димитър Недин.“
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Тука има подписи по отделения, които изразяват своята подкрепа.
Аз си направих труда сега ще ви прочета декларация с № 482/ 04.08.2014 г.:
„Уважаеми господа,
Приложено изпращаме ви декларация от персонала на МБАЛ “Свети Иван Рилски”
ЕООД в подкрепа на ръководството на лечебното заведение.
Декларация.
Във връзка с медийните атаки на определени заинтересовани кръгове- икономически и
политически в последните 3 месеца с цел дестабилизиране и опетняване на името на
общинската болница МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД.
Работещите в МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД декларираме, че заставаме плътно
зад ръководството на болницата и сме против неморалните атаки срещу ръководството на
болницата и работещите в едно здравно заведение с 135 годишна история.“
Ще зачета и още една декларация с № 436/ 07.07.2016 г.
„ До председателя на ОбС-Дупница г-н Константинов,
Уважаеми г-н Константинов,
Уважаеми дами и господа.
Обръщаме се към вас , за да изразим категоричната си подкрепа към новия стил на
работа и реформи въведен в МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД от новото ръководство и
колектива на лечебното заведение. След дългогодишен застой целия колектив ставаме
свидетели на изграждане и сериозно увеличаване на обема на работа по звена какъвто не е
имало в продължение на повече от десетилетие. Изразяваме своята тревога и категорично
несъгласие срещу опити на определени лица свързани в миналото с управлението на МБАЛ
“Свети Иван Рилски” ЕООД и постигнали плачевни резултати да се опитват да саботират
развитието на болницата и с предизвикване на ненавременни конкурси да създават
напрежение като пречат на ръководството и колектива на общинската болница да постигнат
стабилизация и достойно съществуване на една здравна институция с над 100 годишна
история оказваща здравна помощ на територията на цялата бивша дупнишка околия.
Молим ви да не бъде допускано съдбата на общинската болница да се диктува от хора,
които са с лично отношение или в явен конфликт на интереси като ръководители на
конкурентно частно здравно заведение.“
Колеги зачетох ви 3 декларации от последните 3 години. Всички са с подписи на хора
работещи в лечебното заведение, които подкрепят директорите, които управляват през това
време.
Всички ние знаеме, че лечебното заведение трупа задължения, т.е всяка една от тези
декларации, когато е писана всеки има право да изрази мнение може би са виждали в лицето
на новия управител така да се каже човека, който ще спаси болницата и ще я поведе по
правилния път на мениджиране на здравното заведение. Тъй като преди малко г-н Йорданов
като представител на ГЕРБ в комисията даде своето мнение а и няколко пъти в последните
месеци стана на въпрос, че най-вече и нека дупнишката общественост да разбере ще си
позволя кратки цитати в програмите, за да може всички ние и колегите и нека дупнишката
общественост да знае дали биха застанали зад такива програми за управление на общинската
болница:
„ Считам, че за в бъдеще такова преместване на целия персонал и работещи структури
на болницата от хирургичния блок намиращ се на ул.“Св.Георги“2 на територията на парцела
на терапевтичния блок е възможно и уместно или при построяването на отделна сграда за тях
или след сериозен ремонт и дострояване на сегашната. „Това е стр.8.
Стр.49:
„ Политически фактори-организацията на властта, политическото състояние в
държавата и общината, влиянието на разл.партийни организации както и професионалните и
синдикални интереси на настоящия екип не оказват голямо внимание на работата на
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болницата. Но тук искам специално да отбележа влиянието върху болницата на различни
групови интереси. Касае се за терена, на който е разположен хирургичния блок. Апетитен
парцел в центъра на града и много хора от разл. групировки са проявявали интерес към него.
Не случайно споделям в изложението си и мнението за умишлен фалит на болницата.“
Т.е. веднъж казва по един начин а след това изразява друго мнение.
Следваща страница:
„Агенция Тенев – информация на ухо разнасял е папки в администрацията.“ Това се
отнася за 1 от членовете на комисията.
„ Другият от членовете д-р Пламен Цеков изобщо не е присъствал в болницата при
събирането и разглеждането на данните за фактическото и състояние, което съвсем не е
равнозначно на това. Напр. да му се изпратят по електронната поща или по какъвто и да е
друг начин.
Агенция Тенев –информация на ухо, който проявява интерес нека провери.
Според мен на практика единствения експерт, който е сътворил доклада въпреки, че е
подписан от всички членове на работната група е д-р Кирил Кирилов сега общински
съветниик и бивш зам.управител на болницата по времето на д-р Таушански“
Стр. 57:
„Агенция Тенев – информация на ухо…..“
Не може да се предоставя програма, ако искате ще ви покажа един цитат от 4
изречения, 4 реда в които има 10 правописни грешки. Ще ги чета както е написано:
„ За управтиля една от най-важните и съществени задачи е да пази най-цения капитал
на една организация – човешикия ресурс, както и да си води т.н. ежедневно управленско
счетоводство.“
Позволих си да прочета само по едната програма. По другите няма да чета, но на ваше
внимание ще предоставя възможност, който иска тука има много лекари в нашия състав на
ОбС в удобно за тях време да се запознае, но най-вече ме интересува обществеността да знае,
че комисиите когато дебатират по поставените проекти за програма защитават интересите на
Дупница. Вчера имах възможността хората, които донесоха декларацията да разговарям с тях.
Когато им бяха поставени някои от въпросите в различна светлина в която те зная че
съществуват нещата, те казаха“ ама на нас така ни ги казват“ Затова аз съм ги поканил, мисля
че и вие няма да сте против да направим среща общинските съветници от всички политически
групи с персонала на общ.болници. Визирам персонала от А до Я.Който желае да заповяда,
защото от разговорите вчера с тези хора от персонала на общ.болница, разбрах, че ние
общ.съветници и кмета на община Дупница сме хората, които искаме да затворим
общ.болница и те работят постоянно под стрес.
Така, че колеги предполагам няма да имате нищо против в удобно за вас време и на
персонала на болницата преди следващата сесия да организираме една работна среща.
Г-н Соколов заяви желание за изказване.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Към г-н зам.директора.
Нарушавайки тона.Дава ли извънреден труд? На колко часа възлиза неговия
извънреден труд? В това число и дежурствата в кабинета неотложния.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Д-р Никулчин.
Д-Р ЙОРДАН НИКУЛЧИН - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
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Давам извънреден труд, да. Колко ми се заплаща не съм длъжен да кажа. В спешна
всеки месец е различно. В спешния и неотложен кабинет давам дежурства и те заплащат по
друг параграф през медицинския център. Давам и там дежурства.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря д-р Никулчин.
Г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Това е маниера на управление на болницата. За аудиторията ние сме собственик.
Гражданите са гласували за нас и ние представляваме собственика. И на нас ни се казва не
съм длъжен да ви кажа. Приемете вие втория в йерархията на болницата коректно подхожда
към останалите хора…това което вие казахте г-н Председател към съгражданите. Нас кучета
ни яли. За нас няма да коментирам. Искам да кажа каква информация достигна до мен.
На г-н управителя извънредния труд е 100 часа. Официално е изискана. По
неофициална информация, защото виждате, че няма как да се доберете до официална
информация…ние все едно администрираме някое дружество от небитието. Дават се
дежурства в т.н. неотложен кабинет и г-н управителя дава между 5-6 дежурства. Уважаеми
представители на собственика на общ.болница това означава, че 170 часа на месец е
извънредния труд.
Аз няма да коментирам само споменавам.
Питам в кое време се администрира болницата? Това не е ли облагодетелствано
служебно положение? Става ли въпрос за морално действие?
Тия подписки, които прочетохте г-н Председател…ще дам пример повод изв.труд.
Аз имах щастието или нещастието по скоро го считам за нещастие в личен план
непълни 2 месеца да работя в болницата след 20-годишно прекъсване.
Когато отивах със собствената си кола на извънреден труд и извършвах определена
манипулация, служителката която отбелязваше извънредния труд ме питаше: колко да ти
пиша?
Когато управителя има 170 часа, няма как. Той е нон сенс.
Приветствам това, което вие казахте да поканиме…мисля, че време разделно е дошло,
да поканиме персонала очи в очи.
Правя декларация и без да съм взел правото от който и да е от 32 общ.съветника.
декларирам, че ние нямаме желание да закриваме общинската болница. Имам неистовото
желание ако мога да съм полезен. Това е злословие по наш адрес. В тоя ред на мисли
предлагам да направим една среща, мисля че тая зала ще е малка. Вие организирайте къде,
преценете го и в прав текст да се кажат определени неща.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Гласувахме предложението на Йонко Гергов.
Сега преминаваме към гласуване на целия проект за решение.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 3, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и ал. 3 и чл.9, ал.1 от Наредба №
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 18, ал. 1, т.
15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община
Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.21, ал. 1,
т .9 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОбС – Дупница, като едноличен собственик на
капитала на МБАЛ “ Свети Иван Рилски “ ЕООД, гр. Дупница, прие

РЕШЕНИЕ
№ 150
1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса за възлагане на
управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, насрочен с Решение
№126/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница.

26

2.Общински съвет Дупница възлага на Кмета на община Дупница да сключи анекс към
договора за възлагане на управление с временно избрания изпълняващ длъжността управител
доц. Димитър Недин за срок от още 90 дни.
3. Възлага на Председателя на ОбС Дупница на следващото заседание на Общински
съвет да внесе докладна записка с която да бъде насрочен нов конкурс за възлагане на
управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следваща докладна записка.
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки
1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443 по КК на гр. Дупница/, между квартали
287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница /ул. «Св. Никола»/. /вх. №
651/24.10.2017 г./
Докладната е първата от извънредните.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Имате думата за изказвания.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков

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

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС
прие

РЕШЕНИЕ
№ 151
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и Решение № ІІ, т.4 от Протокол №14/05.10.2007 год. на заседание на
Общински експертен съвет по устройство на територията, проведено на 05.10.2017 год.
Общински съвет- Дупница, одобрява Проект за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – План за улична регулация (ПУР) в обхват: Улица с осови точки
1627÷1628÷1658÷1659÷1649 /ПИ № 68789.605.443 по КК на гр. Дупница/, между квартали
287, 288, 293 и 294 по регулационния план на гр. Дупница /ул. «Св. Никола»/.
С проекта се предвижда:
Новопроектираните улично-регулационни линии да се поставят в съответствие със
съществуващите имотни граници по кадастрална карта, одобрена със Заповед № 300 – 5 – 56
/ 30.07.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК гр. Кюстендил.
Така изменената улица е с о.т. 1627а ÷ 1658а ÷ 1658б ÷ 1658в ÷ 4002а ÷1633 ÷ 4002б ÷
4002в ÷ 1649а ÷ 4008а ÷1640.
С изменението широчината на улицата в участъка о.т. 1627а ÷ 1658а се променя от 7м
на 3.60 м и в участъка с о.т. 1658б ÷ 1658в ÷ 4002а ÷1633 ÷ 4002б ÷ 4002в ÷ 1649а ÷ 4008а
÷1640 от 6 м на 4.60 м.
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На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 – дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” Решението подлежи на обжалване чрез Община Дупница до Административен съд
– Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към последната докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на ОбС Дупница, относно Прекратяване на процедурата по
конкурса, насрочен с Решение №121/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница, за възлагане
на управлението на „ДУПНИЦАТРАНС“ЕООД, гр.Дупница. /вх. № 660/26.10.2017 г./
Докладната е от извънредните.
Който е “за” докладната да бъде допусната до разглеждане, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

Приема се.
Г-н Павлов имаше въпрос, но виждам че в момента не е в залата.
Ще дам думата на г-н Милен Попов все пак да отговори.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Въпроса на г-н Павлов беше следния. Доколкото за МБАЛ определяме веднага след
прекратяването на процедурата за конкурса се насрочва нов конкурс в определен срок 90 дни.
Защо тук няма насрочване на конкурс?
Няма такова изискване в действащата Наредба на ОбС. Когато става въпрос за
болницата конкурса се провежда по специалната Наредба на Министерството на
здравеопазването Наредба № 9. Когато става въпрос за конкурс за общинско търговско
дружество като „Дупницатранс“, процедурата е по нашата наредба за упражняване правата
на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества. В нея няма
изискване едновременно с прекратяването на процедурата да бъде обявена и насрочена нова
процедура и нов конкурс.
Това е причината докладната да съдържа прекратява се процедурата и когато
прецените да бъде насрочен нов конкурс за възлагане на управление с изисквания каквито
прецените.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Попов.
Колеги имате думата за изказвания.
Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова

за
за
за
за
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5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Йордан Георгиев Никулчин
8. Асен Георгиев Пилев
9. Виолета Генчева Инкьова
10. Дилиана Тошева Диканска
11. Матей Николов Попниколов
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Кирил Димитров Кирилов
29. Крум Богданов Бонев
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

22
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и чл. 114,
ал. 3, чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, ОбС – Дупница, като едноличен
собственик на капитала на „ДУПНИЦАТРАНС“ ЕООД, прие

РЕШЕНИЕ
№ 152
1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса, насрочен с
Решение №121/08.09.2017г.на Общински съвет-Дупница, за възлагане на управлението на
„ДУПНИЦАТРАНС“ЕООД, гр.Дупница
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря ви за днешното участие в сесията.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 11.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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