ПРОТОКОЛ
№ 14
Днес 24.09.2015 г. в заседателната зала на Община Дупница се проведе XIV-то
извънредно заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 21 общински съветника.
Отсъстваха Илиянка Пилева, Иван Фулев, Иво Янков, Пламен Стойнев, Димитър
Мирчев, Асен Башленски, Владимир Владимиров, Вергил Кацов, Лорета Николова, Ени
Лефтеров, Стоян Шушков и Първан Дангов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Станислав Павлов в 10.10
часа.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Уважаеми колеги,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми гости.
В залата присъстват 21 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам XIV - то извънредно заседание за 2015 година
на Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред изх. № 636 / 18.09.2015 г.

ДНЕВЕН РЕД:
1.

2.

3.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Подготовка на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 “Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР). /вх. № 578/27.08.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ терен с площ от 13.70 кв.м, находящ се в гр. Дупница, ж.к.
“Бистрица” на тротоара на улица с ос.т. 1118÷1216 и 1118÷1264, до кв. 248 по
регулационния план на гр. Дупница. /вх. № 611/15.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 617/16.09.2015г./
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Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.314 по действащата кадастрална карта на землището на гр.
Дупница. /вх. № 618/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектни
идентификатори № 80491.73.35, № 80491.73.239, № 80491.72.410 по действащата
кадастрална карта на землището на село Червен брег. /вх. № 619/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 68789.554.14 в
землището на гр. Дупница на наследниците на Георги Хаджимихайлов Атанасов. /вх. №
620/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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./ в землището на с. Тополница на
наследниците на Стоил Васев Захаринов. /вх. № 621/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 032023 в землището на
с. Грамаде, Община Дупница на наследниците на Христо Васев Чорбаджийски. /вх. №
622/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в с. Крайници. /вх. № 623/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.426 по действащата кадастрална карта на землището на град
Дупница на наследниците на Олга Петрова Сърбинска. /вх. № 624/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 015010 и ПИ 001012 в
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15.
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землището на с. Блатино, Община Дупница на наследниците на Благой и Станке
Сотирови Йоцови. /вх. № 625/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на План за действие на Община Дупница за подкрепа на интеграционните политики
(2105-2020 г.). /вх. № 626/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Крайници, Община Дупница. /вх. № 627/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Крайници, Община Дупница. /вх. № 628/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 629/17.09.2015г./
Докладна записка от инж. Станислав Павлов – Председател на ОбС, относно Отчет за
работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. до
31.09.2015 г.. /вх. № 631/17.09.2015г./
Докладна записка от инж. Станислав Павлов – Председател на ОбС, относно Отчет на
Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за
периода м. януари 2015 г. – м. август 2015 г. /вх. № 633/18.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христаки Павлович” гр.
Дупница, Община Дупница. /вх. № 634/18.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 635/18.09.2015г./

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Към така получения от вас дневен ред има постъпили допълнителни предложения.
Едното е от г-н Иван Шопов, дневния ред да бъде допълнен с докладна записка 642, която да
стане точка № 20 от дневния ред. Следващото мотивирано предложение е от г-жа Китанова –
дневния ред да бъде допълнен с докладни записки № 643 и 645, които съответно да станат
точка 21 и точка 22 от днешния дневен ред.
Имате думата по дневния ред и предложените допълнения.
Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги.
Понеже чувствам, че кворума е на границата и има опасност да се намали още състава,
предлагам утвърждаването на паралелките да бъдат изтеглени и гледани от ОбС напред, да
бъдат първите докладни които да обсъждаме и да разглеждаме. Благодаря за вниманието.
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ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря г-н Шопов. Други предложения? Мотива му е, че кворума ни е 17. Добре ще
го подложим на гласуване това нещо. Също имам едно предложение. Предлагам т. 1 която е
от сегашния дневен ред, докладна записка № 578 да я оттеглим от сегашния дневен ред и да
не я гледаме, тъй като след предното решение което взехме за отлагане никакви действия не
са извършени от страна на ръководството по информираност на хората в селата и фирмите за
възможността за участие в МИГ-а и усвояване на европейските средства. Пълна мъгла е за
тези хора какво ще се случва и за това предлагам тази точка да я оттеглим.
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Уважаема г-жо зам. кмет.
Г-ЖА ОЛГА ЗИТАНОВА – за Кмет:
Аз предлагам да се произнесе кой би следвало да оттегли тази точка от дневния ред,
ако има такова оттегляне.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Нека чуем г-н Пилев. Дали сме му думата на него.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Аз имам контра предложение към тази точка. Може би в контекста на нашите
приказки, че има мъглявина и нещо неясно, аз мисля, че е още един дебат по тази тема би
довело нещата до по позитивен край отколкото да я отложим не знам за кога във времето.
Още повече противно на Вашето мнение аз имам информация, че има развитие по случая, за
това предлагам точката да остане за обсъждане.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Други мнения по дневния ред? Г-н Рангелов.
Г-Н ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми зам. кмет.
Имам предложение докл. записка 626 да бъде първа разгледана. Имайки предвид
кворума който го имаме в ОбС това е важна докладна за интеграция на ромите в Община
Дупница.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Имаме до момента 4 предложения по дневния ред. Ще дам думата на
юриста да каже как трябва да ги гласуваме, за да спазим правилника.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист към ОбС:
Г-н Председател,
Уважаеми общински съветници.
Само ще напомня чл. 49, ал. 3 от правилника, която казва, че “Общинските съветници
и кмета могат да внасят мотивирани писмени предложения, относно дневния ред, т.е.
всякакви промени, изменения, допълнения на дневния ред, най-късно до края на работния
ден, предхождащ заседанието”. На самото заседание може да се разглежда, да се обсъжда и
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т.н. само предложения които са свързани с природни бедствия, промишлени аварии със
значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на
решения, спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на
установената процедура. Т.е. могат да се разглеждат и могат да бъдат направени корекции в
дневния ред само при положение, че са внесени в срок, а именно вчера, до края на работния
ден вчера.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Тогава гласуването на дневния ред е само формално в такъв случай. Ами за да не
нарушаваме Правилника приет от нас предлагам да гласуваме раздадения ви дневен ред с
предложенията които имаме за допълнение, които са внесени в срок, а пък всички останали
предложения очевидно няма да спазим Правилника ако тръгнем да ги гласуваме и обсъждаме
сега.
Който е съгласен с дневен ред и двете мотивирани предложения от г-н Шопов и г-жа
Китанова за допълнение от на дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
1
няма

ДНЕВЕН РЕД:
1.

2.

3.

4.

5.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Подготовка на проект по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка
19 “Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР). /вх. № 578/27.08.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, представляващ терен с площ от 13.70 кв.м, находящ се в гр. Дупница, ж.к.
“Бистрица” на тротоара на улица с ос.т. 1118÷1216 и 1118÷1264, до кв. 248 по
регулационния план на гр. Дупница. /вх. № 611/15.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 617/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.314 по действащата кадастрална карта на землището на гр.
Дупница. /вх. № 618/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
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земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектни
идентификатори № 80491.73.35, № 80491.73.239, № 80491.72.410 по действащата
кадастрална карта на землището на село Червен брег. /вх. № 619/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 68789.554.14 в
землището на гр. Дупница на наследниците на Георги Хаджимихайлов Атанасов. /вх. №
620/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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./ в землището на с. Тополница на
наследниците на Стоил Васев Захаринов. /вх. № 621/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 032023 в землището на
с. Грамаде, Община Дупница на наследниците на Христо Васев Чорбаджийски. /вх. №
622/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в с. Крайници. /вх. № 623/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с проектен
идентификатор № 68789.23.426 по действащата кадастрална карта на землището на град
Дупница на наследниците на Олга Петрова Сърбинска. /вх. № 624/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение
на задълженията по §27, ал.2 от Преходни 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 № 015010 и ПИ 001012 в
землището на с. Блатино, Община Дупница на наследниците на Благой и Станке
Сотирови Йоцови. /вх. № 625/16.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на План за действие на Община Дупница за подкрепа на интеграционните политики
(2105-2020 г.). /вх. № 626/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Крайници, Община Дупница. /вх. № 627/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
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15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Крайници, Община Дупница. /вх. № 628/17.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”
с. Яхиново, Община Дупница. /вх. № 629/17.09.2015г./
Докладна записка от инж. Станислав Павлов – Председател на ОбС, относно Отчет за
работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. до
31.09.2015 г.. /вх. № 631/17.09.2015г./
Докладна записка от инж. Станислав Павлов – Председател на ОбС, относно Отчет на
Кмета на Община Дупница, за изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница за
периода м. януари 2015 г. – м. август 2015 г. /вх. № 633/18.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христаки Павлович” гр.
Дупница, Община Дупница. /вх. № 634/18.09.2015г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с.
Самораново, Община Дупница. /вх. № 635/18.09.2015г./
Докладна записка от Иван Шопов – общински съветник, относно Допълнително
разпределение на средства за финансово подпомагане за 2015 год. на спортни клубове в
Община Дупница. /вх. № 642/23.09.2015г./
Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1896/15.09.2015 г.,относно Приемане на решение за предварително съгласие за промяна
на предназначението на общински поземлени
имоти, засегнати от
Подробен
устройствен план – Парцеларен план за обект: “Корекция на р. Джерман на територията
на Община Дупница и Община Бобошево”. /вх. № 643/23.09.2015г./
Докладна записка от Олга Китанова – за кмет на Община Дупница, съгласно Заповед №
1896/15.09.2015 г.,относно Определяне на представител на Община Дупница за участие
в комисията за изработване на областна здравна карта. /вх. № 645/23.09.2015г./

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Почваме по дневния ред. Първата точка е докладна записка № 578/27.08.2015г.
Подготовка на проект по подмярка 19.1, тази която аз предлагах да се оттегли, да я оттеглим.
Имате думата г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
Тъй като тази точка е вече дебатирана, решението е четено, аз предлагам да не го
четем, а виждам, че има желаещи да се изкажат. Може би е най-добре да преминем към
дебатиране на точката.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Ами има изменение на решението. Поне така е формулирана докладната. Но аз не
виждам изменение. Така беше входирана, че има изменение, но изменението не го виждам в
текста така, че същия текст както миналата докладна и аз за това предложих и да се оттегли,
тъй като не виждаме никакво развитие по препоръките които даде ОбС тогава и по сигналите.
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Даже напротив продължихме да получаваме като съветници от гражданите на селата са, че
никой не ги е информирал за възможността да участват в МИГ-овете. Пълна непрозрачност и
не информираност имат. Кажете ни като ръководство на общината и като ръководство на
местната инициативна група проведохте ли някакви срещи в Бистрица, Крайници, Червен
брег, Яхиново, Джерман и др. села от Община Дупница. Проведохте ли някакви срещи на
които да съберете представителите на стопанския сектор, на бизнеса, на НПО и физическите
лица земеделски производители които не са малко повярвайте ми и ни гледат и в момента и
да им обясните възможността да участват в този МИГ за получаване на средства, чрез този
МИГ за получаване на средства и защо не те да си посочат представители. Защо не на пошироки форми те самите да си предложат представители, които да ги включиме тука и да сме
всичките спокойни, че всичко е станало демократично и прозрачно.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
Смятам, че всички бяха тук в тази зала преди 2, 3 седмици когато за първи път се
гледаше тази точка и беше разяснено на всички, че е проведено обществено обсъждане по
темата, че са прозвъняни стотици земеделски производители, за да бъдат информирани за
тази възможност. Лично са прозвъняни от общинска собственост служителите. Проведени са
срещи с кметовете на селата, които от своя страна са организирали разгласяването на тази
информация. Има представители на кметовете………
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Не мисля, че само с прозвъняване може да се свърши такава важна работа. Г-н
Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Уважаеми колеги.
В дух на конструктивизъм аз искам общинска администрация да ни каже има ли
смисъл от този дебат който водиме в момента. Тъй като по принцип сроковете за подаване на
документи са абсолютно изпуснати и дали има въобще смисъл в момента отново да водиме
този дебат или няма смисъл? Обяснете ни с 2, 3 думи въобще какво правиме в момента , тъй
като срока беше до колкото си спомням 4 септември. Хората които са запознати от общинска
администрация да ни кажат с две изречения, за да вървим натам, защото имаме доста
докладни. Има ли смисъл сега да го водиме този дебат, няма ли смисъл и тогава да почнем да
го водим.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Попниколов, така и така сте на микрофона, становище на Икономическа комисия.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Комисията разгледа на 3 свои заседания докладната и мнението на комисията е, че
всяка от политическите групи в ОбС ще гласува в зависимост от решението взето на тея
техните политически съвети или въобще в групите. Така, че категорично становище няма. За
това просто за да може да върви дебата и да не сме в такава ситуация, много ви моля кажете
има ли смисъл да говорим и тогава почваме да говорим.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
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Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
Аз мога да внеса разяснение по въпроса. Да срока за подаване на документацията беше
4 септември. Община Дупница е подала всички необходими документи с изключение на
решение на ОбС, за което община Бобов дол и кмета на Бобов дол заедно с нас сме подали
писмено искане да бъде изчакано вземането на такова решение и да бъде допълнено към
документацията на Община Дупница. Нямаме конкретно становище дали това наше искане се
приема или не, но се надяваме да бъде разгледано след като внесем и решението ако има
такова. Така, че 100% гаранция дали проекта би стартирал, нямаме. Направили сме каквото
може.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Стойнев.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Искам едно пояснение от г-жа Китанова. Т.е. ние в момента тука нищо не можем да
променим. Така ли да го разбирам? Т.е. каквото е било до 4 септември това е. Така ли да го
разбирам?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
Нашата документация не е допълнена с решение на ОбС. Тя е непълна. Ако няма
такова решение ние автоматично отпадаме.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Т.е. сега и да се работи нещо което няма правна сила. Така ли да го разбирам?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
За да запазим нашите права да продължим кандидатстването сме приложили писмо в
което молим да изчакат решението на ОбС.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Просто искам да бъде ясно на гражданите които ни гледат и тези които сме ние тека в
ОбС. Т.е. ако направи някой предложение, то няма да има правна сила. Така ли е?
/шум в залата/
До четвърти…… Значи е имало някакво обсъждане обществено. Ако сега примерно
правиме някаква промяна тя ще може ли да влезе в сила?
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Вие за промяна във фирмите ли говорите г-н Стойнев? Може ли да се направи промяна
в участниците, пита г-н Костадинов.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за Кмет:
С така предложеното решение точно днес не бихме могли да направим такава промяна,
но аз специално съм извадила устава на местната инициативна група в който устав всички го
имате, той е внасян на предишна сесия и Вие разполагате с него и там съвсем ясно е описан
реда по който всеки един кандидат може да кандидатства като приложи необходимите
документи и да стане член на МИГ-а. Има разписан в устава ред за приемане на нови членове.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Пехливански. След това г-жа Илинска.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Г-жо Китанова,
Колеги.
Работата е ясна на къде отива. Значи ние какво сме свършили или какво не сме
свършили беше на предишния ОбС. Сега има някаква възможност и г-жа Китанова каза, че
може да се одобри може и да не се одобри. Аз не знам дали това може да важи в тоя период и
след, за новия ОбС, но аз вече виждам отчаяние и в редиците на тези които защитаваха 100%
проекта, защото се вижда и тяхното присъствие. Сигурно и на тях им е омръзнало да се
дебатира по този въпрос. Аз знам становището на нашата група. Това, че аз съм на малко поразлично мнение нищо не означава. Сега в края на краищата това не е детска градина. Всеки
трябва да се съобразява с това семейство в което е. В случая политическо семейство. Виждам,
че нещата май и сега няма да станат, а даже да го гласуваме няма гаранции, че ще бъде
одобрено това нещо. Така, че от тук нататък ако не се стигне до гласуване да се приеме, всеки
си поема политическата отговорност и индивидуална отговорност и това. Бъдещето ще
покаже кой е бил прав. Така, че това е моето изказване. Виждам отчаяние и в едната страна,
виждам другата страна, нашата страна на какво мнение е. Пак повтарям, че моето мнение не е
решаващо в случая. Дано след изборите, ако не го приемем сега, след изборите да може да се
осъществи този проект, да не сме загубили нищо, защото действително селата се нуждаят от
тези средства и да го направиме ако го правиме или който го прави абсолютно прозрачно и
тогава ще се види каква е активността на хората по селата. Защото трябва да отидеш да го
измъкнеш от вкъщи, да го докараш тука за да даде една молба да участва. И това го има. Нали
на хора които искат, но не са разбрали, не са чули. Така, че проблема не е толкова
елементарен.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Г-жа Илинска.
Г-ЖА МАРГАРИТА ИЛИНСКА – общ. съветник:
Уважаеми зам. кмет.
Искам да Ви помоля Вас и ОА да не ни променяте понятието и съдържанието на
понятието НПО. В Крайници такава организация е само Клуба на жената. Тя развива дейност
сред населението, нейната дейност се познава. И второ. Много Ви моля да не ни поставяте в
положение днес ние да се обявяваме срещу жители на Крайници, аз понеже съм жител там,
които уважавам персонално и лично, но те си имат лични, свои търговски заведения –
магазин за мебели и ресторант. Това са хора които ние уважаваме, но такова обсъждане в
Крайници не е правено. И много моля да не ни създавате отношения, защото НПО поне
трябва да се представи и да я познават жителите на населеното място. От Крайници са двама.
Уважавам тези личности, но те не са представили своята програма.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
От поредния дебат който се очертава на тази поредна сесия се разбра, че има смисъл от
гласуването защото ни се дава някакъв шанс в последваща комисия която ще разглежда
документите е при попълване на документацията и евентуално положително становище на
ОбС да бъдеме включени в тази програма. Значи смисъл от днешното гласуване има. Дали ще
бъде “за” или “против” това е отделен въпрос. Разбра се, че не могат да бъдат сменени и
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членовете на МИГ-а, защото такава е процедурата, такъв е Правилника и тука малко тази
история за смяната на видите ли некакви кръгове около ръководството, за мене звучи както
беше наказан футболния отбор на Марек за съмнение за уговорени мачове. Съмнения. И
получихме санкция от 200 000 лв. Сега имаме съмнение, че нещо може би ще се случи и за
това няма да гласуваме. О кей това право на всеки да гласува както пожелае. Моето
предложение е да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Пилев, никой не е против МИГ-а и реализирането му. И сега ако вземем решение
“против”, това няма да се отрази сигурно добре, обаче на какъв принцип бяха избрани тези
фирми. Не ни отговориха г-жа Китанова. На какъв принцип?
/обаждане от зала/
Това е най-лесно г-н Попниколов. Прекратяваме дебатите и прекратяваме. Нали за
това я гледахме тази точка, защото г-н Пилев поиска да има дебати. И сега когато има
възможност да има дебати той прави обратно предложение да прекратим дебатите. Малко се
получава, хем искаме да се ……… Но не вменявайте, че се губят срокове. Срока е до 2020
год. за участие на община Дупница и селата от община Дупница в МИГ и за усвояване на
европейски средства. А Вие с вашите изказвания вменявате, че едва ли не това е последния
срок. А вие искате с това мнозинство да легализиране някои фирми.
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Спазвайте Правилника. Има предложение за прекратяване на дебатите. Вие като
Председател първо Вие трябва да спазвате Правилника.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Все още аз водя заседанието г-н Стойнев. Мисля, че имам право и аз да кажа моето
мнение. Има предложение постъпило от г-н Пилев за прекратяване на дебатите.
Който е “за” това предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Предложението се приема.
Който е “за” така предложеното решение, моля да гласува.
Гласуването е поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
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10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства
против
отсъства
въздържал се
против
против
против
против
против
отсъства
за
за
за
въздържал се
въздържал се
отсъства
огсъства
против
отсъства
за
за
отсъства
отсъства

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

11
7
3

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА,
ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 201
Общински съвет Дупница изменя:
1. Точка 10 от Решение № 178/17.08.2015 г.
10. Партньори по проекта по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” са както следва:
10.1. СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – РАЗМЕТАНИЦА“,
БУЛСТАТ: 176038428, България, гр. Бобов дол, ул. ”27-ми Октомври” № 2, ет. 2, ст. 228,
представлявана от Кирил Атанасов Станчев – ВОДЕЩ ПАРТНЬОР И КАНДИДАТ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
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10.2. ОБЩИНА ДУПНИЦА, БУЛСТАТ 000261630, БЪЛГАРИЯ, област Кюстендил,
община Дупница, град Дупница, Пощенски код: 2600, пл. СВОБОДА № 1, представлявана от
Методи Христов Чимев, ЕГН 6212142822 – кмет на община Дупница
10.3. НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1926" – село Джерман, БУЛСТАТ 000253637, БЪЛГАРИЯ,
област Кюстендил, община Дупница, село Джерман, Пощенски код: 2648, ул. „КОСТА
ПЕТРОВ” № 44, представлявано от Гергана Здравкова Иванова – председател на
Управителния съвет, ЕГН: 7706042892 – партньор в Местно партньорство Дупница –
представител на нестопанския сектор;
10.4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА 1927" – село Бистрица, БУЛСТАТ
000253562, БЪЛГАРИЯ, област Кюстендил, община Дупница, село Бистрица, Пощенски код:
2644, представлявано от Симеон Спасов Симеонов – Председател на Управителния съвет,
ЕГН: 4405202881 – партньор в Местно партньорство Дупница – представител на
нестопанския сектор;
10.5. „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ 1910” – село Крайници, БУЛСТАТ
000253904, БЪЛГАРИЯ, област Кюстендил, община Дупница, село Крайници, Пощенски код:
2633, представлявано от Гергана Борисова Славкова – Председател на Управителния съвет,
ЕГН: 6108222879 – партньор в Местно партньорство Дупница – представител на
нестопанския сектор.
10.6. ЕТ "Тинка Велинова – ОФЕЛИЯ", ЕИК: 109001122, БЪЛГАРИЯ, област
Кюстендил, община Дупница, село Крайници, Пощенски код: 2633, ул."Паисий Хилендарски"
№ 24 – партньор в Местно партньорство Дупница, представител на стопанския сектор.
10.7. "БРАТЯ СПАСОВИ - СПАС" ЕООД – с. Бистрица, ЕИК: 202645845,
България, област Кюстендил, община Дупница, село Бистрица, Пощенски код: 2644, ул. Иван
Вазов № 6– партньор в Местно партньорство Дупница, представител на стопанския сектор.
10.8.
"КАИМСКИ"
ЕООД,
ЕИК:
200560244,
България,
област Кюстендил, община Дупница, село Бистрица, ул. „Христо Ботев” № 15 – партньор в
Местно партньорство Дупница, представител на стопанския сектор.
Всички останали точки от Решение № 178/17.07.2015 г. остават изцяло в сила и
непроменени.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Обяснение на отрицателен вот г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Мислех да се въздържа, но понеже нямах възможност да участвам в дебатите ще
обясня защо гласувах “против”. От тази докладна може да се нарече чиста и ясна провокация
към ОбС. Да ни се даде решение което ние не можеме да променяме не си спомням в
историята на този ОбС да има такъв случай. Второто нещо съвсем добронамерено и
конструктивизъм. Искате г-жо Китанова да кажете, че Вие отидохте в нашите села и казахте
“Хора, осигурихме 2 милиона за селата. Всички вие може да кандидатствате с различни
проекти. Елате, вижте, направете стратегия на кой да дадем на кой да не дадем”. И тези хора
не се заинтересоваха. Г-жо Китанова, това, че не сте от Дупница ви играя лоша шега.
Крайници сме на няколко километра от Сапарева баня където добрия пример на програмата
за селските райони се дебатира ежедневно. Не знам дали знаете в Крайници има все по-
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засилваща се тенденция да се отдели от Дупница и да премине към Сапарева баня и вие ни
убеждавате, че не е имало желаещи. Отдавам го на две причини. Едната причина ели някой се
опитва да открадне едни пари и си прави съответния кръг приятелски, защото подобна шуро
баджанащина, подобни политически истории в цял свят това ще доведе до грандиозен
скандал и ще доведе до оставки. В Дупница крадеца вика дръжте крадеца. Но по-вероятната
причина е другата. Слабата може би късно време довело до слаба подготовка за
кандидатстване. И аз по-скоро го отдавам на това нещо. Но не може да дадете проекто
решение в което ние нямаме право да правим промени. Виждаме Общото събрание. Как са
избрани? Защо никой не обясни? И питам друго. Може де участват дори граждани в квотата
неправетелствената. Поинтересувахме се взехме материали, видяхме, че в други МИГ-ове има
по 70, 80 човека участници в това Общо събрание. Ние 7. Никой не можа да отговори на тези
въпроси, включително и експертите и зам. кмета на Бобов дол.
И последно с това завършвам. Недейте лъга, че се губят 2 милиона. Ако нещо се
загуби, максимума да се загуби 25 000 евро. 25 000 евро за техническа помощ. И се обръщам
и към хората, защото не знам дали да се обръщам към журналистите. Прочетете вижте
докладната. Пише подготовка за техническа помощ.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Радвам се, че и вие я прочели тази докладна. Да.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Подготовка за техническа помощ след което следва участие в съответната програма по
мярка 9. Така, че искам да кажа на всички много ясно. Гласувах “против” защото ели не сте
си свършили работата или няма прозрачност, а ОбС е точно заради това. За да гласува
честността и прозрачността на тези средства.
Благодаря.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Бих искала да отговоря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Нямате право да отговорите.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Е как да нямам право.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Еми нямате. На отрицателен вот нямате право. По процедура имам и аз отрицателен
вот право да взема думата.
Значи аз гласувах “против” арогантността и наглостта на това управление, което до
последния момент ни дава предложения за решения които ние не можем да променим в зала.
За това исках да се оттегли тази докладна и да се гласува надявам се след като бъде проведена
добра информационна кампания по селата. Да се гласува в следващия ОбС. Както започнахте
това управление с арогантност, наглост, така го и завършвате.
/шум в залата/
Това е обяснение на отрицателен вот.
Преминаваме нататък.
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Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Г-н Павлов, Вие сте Председател и тук не е место за партийна пропаганда. Какво е
това?
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Да сте чули от мен партийна изява?
Г-Н МЕТОДИ СТОЙНЕВ – общ. съветник:
Научете се да водите правилно това събрание.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Преминаваме нататък. Докладна записка № 611/15.09.2015г.
Има думата г-жа Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Становище на ПК.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Положително.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Положително.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Имате думата колеги. Ако няма желаещи гласуването е поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
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19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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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, чл. 8, ал.9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 202
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на: Част от общински недвижим имот, представляващ терен с площ от 13.70
кв.м – за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр. Дупница, жк.
„Бистрица” - на тротоара /до спирката/, улица с ос.т. 1118÷1216 и 1118÷1264, до кв. 248 по
регулационния план на гр. Дупница, съгласно скица № 452/06.08.2015 г., презаверена от
Главния архитект на 07.09.2015 г, публична общинска собственост съгласно Удостоверение
№ УД-1173/27.08.2015 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
1.1. Описание предмета на търга – част от общински недвижим имот, представляващ
терен с площ от 13.70 кв.м – за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в гр.
Дупница, жк. „Бистрица” - на тротоара /до спирката/, улица с ос.т. 1118÷1216 и 1118÷1264, до
кв. 248 по регулационния план на гр. Дупница, съгласно скица № 452/06.08.2015 г.,
презаверена от Главния архитект на 07.09.2015 г, публична общинска собственост съгласно
Удостоверение № УД-1173/27.08.2015 г.
1.2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване
1.3. Начална месечна наемна цена – 38.36 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и шест
стотинки/. Върху цената не се дължи ДДС;
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1.4. Размера на депозита за участие – 7.67 лв. /седем лева и шестдесет и седем
стотинки/, представляващ 20 % от началната месечна наемна цена;
1.5. Стъпка за наддаване – 10 % от началната месечна наемна цена
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следваща докладна записка № 617/16.09.2015г.,
дофинансиране на самостоятелна паралелка.
Заповядайте г-жо Китанова.

относно

Утвърждаване

и

Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Наистина беше добро предложението на г-н Шопов, тъй като има 6 такива докладни
касаещи дофинансиране. Беше добро предложение те да бъдат разгледани заедно.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Становище на ПК по образование и икономическа политика.
Г-Н ИВАН ШОПОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
За да не ставам на всички, становището на комисията по образование е тези паралелки
да бъдат така както е предложено за дофинансиране през следващата година. Благодаря за
вниманието.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Положително становище има комисията. И аз предлагам тъй като бяха разгледани във
всички комисии докладните, г-жа Китанова да не чете проектите за решение, просто за да не
губиме време. И те са свързани тези докладни. За това тези които касаят маломерни
паралелки в училищата просто сме ги разгледани и предлагам да не се четат проектите за
решение тъй като сме запознати с тях.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
С цел пестене на време. Приемам предложението. Имате думата колеги. Г-н
Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаема г-жо зам. кмет,
Уважаеми колеги.
В началото на тази година в бюджета групата на ОДБ предложи 80 000 лв. за
дофинансиране на така наречените селски училища, на 3-те училища в селата. Нашето
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предложение не беше прието. Сега както виждате гласуваме маломерни паралелки, защото
просто децата идват тук да учат в града. Това нещо решение наше е доказателство в правотата
на нашето предложение тогава. С някаква нищожна сума напомням, че кмета даде 300 000 лв.
за укрепване на социалните жилища без санкция на ОбС, а 80 000 за 3 училища мисля, че не е
някаква огромна сума. Ето го резултата, че не приехме тогава предложението на ОДБ. Не
казвам, че само това е причината. Разбира се демографски и емиграционни процеси, но ние
точно за това предложихме тези пари, именно за да подобриме базата и да оставиме децата да
учат в тези села, защото следващия съвет най-вероятно ще закрива отново такива селски
училища.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Други мнения?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Аз бих искала да обърна внимание, че всяка година е гласувано дофинансиране на
селските училища и единствено и само по Ваше предложение. Т.е. това е нещо което
общината има като ангажимент и го е правила през всяка една година.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Не, друго имаше предвид г-н Костадинов. Г-н Кирилов.
Г-Н БИСЕР КИРИЛОВ – общ. съветник:
Г-н Председател,
Уважаема г-жо зам. кмет.
Маломерните паралелки, ясно няма деца. Значи трябва да се правят деца. Проблема е
друг. Проблема е, че заинтересованите училища не виждам никой. Г-н Председател, навънка
не е толкова интересно. Тука е интересно. От заинтересованите училища не виждам никакъв
представител. Какво училище? Поне директора може да дойде.
/обаждане от зала/
И за какво говориме тогава? Г-н Костадинов, лесно е да се обещават некакви пари като
друг ги дава.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-жа Овчарченска. Извинявам се. Не съм разбрал. Заповядайте.
Г-Н ТОДОР ПЕТКОВ – гл. спец. “Образование и спортни дейности”:
Попитахме комисиите има ли нужда да присъстват на тази сесия и тъй като
становищата на тези комисии са положителни смятахме за ненужно да присъстват. Иначе, не
че не са заинтересовани. Напротив.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Така е и за съм разговарял с част от директорите и те имат свои ангажименти.
Други мнения?
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев

за
за
за
за

18

5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

19
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11 (2) и чл. 11а (2) и чл. 11а (3) от Наредба №
7/29.12.2000 год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и
децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена на Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 203
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелна
паралелка с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ “Христо
Ботев” – село Самораново, Община Дупница:
IV клас – 8 ученици /недостиг – 8/;
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2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2015 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2015/2016 г., съгласно изискванията на чл.
11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на регионалния инспекторат по образованието за
сформиране на самостоятелната паралелка.

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Четвърта точка от дневния ред. Докладна записка № 618/16.09.2015г.
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Ще Ви изчета проекта за решение.
/чете проекта за решение към докладната записка приложена в Протокола/
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Становище на ПК по ТСУ.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Комисията има положително становище и аз правя същото предложение тъй като
следват 5 абсолютно идентични докладни, г-жа Китанова да не чете решенията след сако
прочете вече за една от докладните самото решение.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Не е разпределяна за икономическа, ако Вие сте преценили да я гледате.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ – общ. съветник:
Положително становище има и икономическата политика и имаме същото
предложение. Следват 5 докладни за предоставяне от общинският съвет на земи от
общинския поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и
заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи. Така, че да не ги четем. Разгледали сме ги и имаме
положително становище по тези докладни.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Имате думата. На миналата сесия гласувахме вече такива решения.
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
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5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

18
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 Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 204
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 Стефан Кирилов Петров, съгласно Решение №
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1438/10.06.1998г. по преписка с вх. 1212/10.10.1991г. на Общинска служба по земеделие
гр.Дупница и скица-проект № 15-251795/17.06.2015 год., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.314, с адрес на поземленият
имот: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, местност “Дренски Рид”, площ
1,820 дка, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване
ливада-общинска собственост.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр.Дупница.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Пета точка от дневния ред е докладна записка № 619/16.09.2015г.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Докладната отново касае възстановяване на земеделски земи.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Както казахме няма да четем решенията. Имаме положително становище на
ПК. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
за
2. Асен Георгиев Пилев
за
3. Йордан Крумов Йорданов
за
4. Атанас Живков Василев
за
5. Илиянка Димитрова Пилева
отсъства
6. Емил Любомиров Панчев
за
7. Иван Асенов Фулев
отсъства
8. Иво Георгиев Янков
отсъства
9. Пламен Георгиев Стойнев
отсъства
10. Бисер Малинов Кирилов
за
11. Димитър Георгиев Мирчев
отсъства
12. Станислав Христов Павлов
за
13. Асен Костадинов Башленски
отсъства
14. Георги Асенов Пехливански
за
15. Чавдар Василев Милошев
за
16. Иван Асенов Шопов
за
17. Асен Сотиров Илиев
за
18. Маргарита Любенова Илинска
за
19. Александър Димитров Анин
отсъства
20. Владимир Бойчов Владимиров
отсъства
21. Марио Исталиянов Кирилов
за
22. Ивайло Димитров Атанасов
за
23. Кирил Георгиев Попов
за
24. Йонко Йорданов Гергов
отсъства
25.Силвия Димитрова Овчарченска
за
26. Вергил Георгиев Кацов
отсъства
27. Лорета Методиева Николова
отсъства
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28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства

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

18
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
№ 205
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 Стойне Ненков Зарчов, съгласно
Решение №Ч Б821/31.03.2003г. по преписка с вх. 4372/17.02.1992г. на Общинска служба по
земеделие
гр.Дупница
и
скица-проект
№
15-288612/08.07.2015год.,№15288613/08.07.2015год., №15-288614/08.07.2015год.,издадена от службата по геодезия,
картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
1.1 поземлен имот с проектен идентификатор № 80491.73.239 по кадастралната карта на
село Червен брег, с площ 2,480 дка, съответстващ на част от ПИ № 80491.73.86, по
кадастралната картана село Червен брег ( ПИ № 073086 по картата на възстановената
собственост)-общинска собственост, за възстановяване право на собственост на наследниците
на Стойне Ненков Зарчов по преписка № 4372/17.02.1992г.;
1.2.поземлен имот с проектен идентификатор № 80491.73.35 по кадастралната карта на
село Червен брег, с площ 2,822 дка за възстановяване право на собственост на наследниците
на Стойне Ненков Зарчов по преписка № 4372/17.02.1992г;
1.3.поземлен имот с проектен идентификатор № 80491.72.410 по кадастралната карта на
село Червен брег, с площ 2,360 дка съответстваща на поземлен имот с идентификатори” №
80491.72.314 и №80491.72.313(ПИ №072314 и ПИ №072313 по картата на възстановената
собственост)-общинска собственост за възстановяване право на собственост на наследниците
на Стойне Ненков Зарчов по преписка № 4372/17.02.1992г;
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.

***

***

***

***

***

23

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Шеста точка от дневния ред е докладна записка № 620/16.09.2015г.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Докладната отново касае възстановяване на земеделски земи.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Имаме положително становище на ПК. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

18
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.3 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 206
1.Общински съвет Дупница предоставя за обезщетение земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за обезщетяване със
земя по чл.27а от ППЗСПЗЗ, както следва:
Поземлен имот с
проектен идентификатор 68789.554.14, с площ от 5005
квадратни метра, в землището на гр. Дупница, част от ПИ с идентификатор 68789.554.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница одобрени със Заповед № 300-556/30.07.2007 – общинска собственост, на наследниците на Георги Хаджимихайлов Атанасов,
съгласно Решение №307/21.01.2013год. на Общинска служба по земеделие гр.Дупница и
скица-проект №15-257868/28.07.2014 г. издадена от Служба по геодезия, картография и
кадастър Кюстендил.
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. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Седма точка от дневния ред е докладна записка № 621/16.09.2015г.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Докладната отново касае възстановяване на земеделски земи, съгласно решение на
общинска служба по земеделие.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Становището е положително на ПК. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
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12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

18
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.3 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 207
1.Общински съвет Дупница предоставя за обезщетение земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за обезщетяване със
земя по чл.27а от ППЗСПЗЗ, както следва:
1.1. Поземлен имот с №074032 в землището на с.Тополница с площ 3.393 дка в
местност “ЕГРЕЦИТЕ”, Начин за трайно ползване-Нива - общинска собственост;
1.2. Поземлен имот с №074014 в землището на с.Тополница с площ 4.788 дка, м.”
ЕГРЕЦИТЕ”, Начин за трайно ползване-Нива - общинска собственост;
1.3. 3.197/4.659 ид.части от поземлен имот с №075016 в землището на с. Тополница с
площ на имота 4.659 дка в м.”ТАНТЪНО”- Начин за трайно ползване-Нива - общинска
собственост;

26

1.4. Поземлен имот с 124003 в землището на с.Тополница с площ 1.004 дка в
м.”БОГОРОДИЦА”- Начин за трайно ползване - Нива-общинска собственост;
1.5. Поземлен имот с 109009 в землището с.Тополница с площ 10.998 дка в м. ”НАД
ВАЛОГО”- Начин за трайно ползване-Пасище, мера - общинска собственост;
1.6. Поземлен имот с проектен №122008 в землището на с.Тополница с площ 3.500 дка
в м.”БОРОВ ДОЛ”- Начин за трайно ползване- Нива, представляващ част от имот с №122006
с площ на имота 21.274 дка -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.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Осма точка от дневния ред е докладна записка № 622/16.09.2015г.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Тя отново е подобна възстановяване на земеделска земя по решение на общинска
служба по земеделие.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Становището е положително на ПК. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
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26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
отсъства

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

18
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.3 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от пПравилника за прилагане на закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 208
1.Общински съвет Дупница предоставя за обезщетение земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за обезщетяване със
земя по чл.27а от ППЗСПЗЗ, както следва:
Поземлен имот с проектен номер 032035 с площ от 3,000 дка, в землището на с.
Грамаде, Община Дупница, местност Цигански дол, с начин на трайно ползване: нива, по
скица-проект № Ф00154/30.07.2014год. на Общинска служба по земеделие гр.Дупница,
попадащ в ПИ № 032023 по картата на възстановената собственост - общинска собственост,
на наследниците на Христо Васев Чорбаджийски, съгласно Решение №Г-528/08.08.2013год.
на Общинска служба по земеделие гр.Дупница.
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. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следваща докладна записка вх. № 623/16.09.2015г.
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – за кмет:
Благодаря. Следващата докладна касае отдаване под наем на общински имот с
публичен търг с явно наддаване. Касае се за 30 кв.м, две помещения разположени в с.
Крайници, ул. “Трети Гвардейски полк” № 13. Срока за отдаване под наем е 10 год. Видът на
търга е публичен търг с явно наддаване. Началната месечна цена е 65,25 лв., върху цената се
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дължи 20% ДДС. Размера на депозита е 13,05 лв. Стъпката за наддаване е 10% от началната
месечна наемна цена.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Касае се за здравната служба с. Крайници. Становището е положително на
ПК. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване. Гласуването отново е поименно.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

18
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, чл. 8, ал.9 и чл. 14, ал. 7 от Закона за
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общинската собственост, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №
8/31.01.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 48/27.03.2015 г. на
Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 209
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване на: Част от общински недвижим имот, представляващ два броя помещения с
обща площ от 30.00 кв.м, ведно с коридор и санитарен възел с обща площ 7.50 кв.м, съгласно
Служебно писмо № 08-09-1046(1)/15.09.2015 г., находящи се в с. Крайници, ул. „ІІІ
Гвардейски полк” № 13, сградата на Здравна служба с идентификатор 39339.504.133.2, част от
УПИ І – Обществен център, кв. 32 по регулационния план на с. Крайници, съгласно скица №
514/03.09.2015 г., публична общинска собственост по АОС № 231/20.10.1998 г., за срок от 10
/десет/ години, при следните условия:
1.1. Описание предмета на търга – част от общински недвижим имот, представляващ
два броя помещения с обща площ от 30.00 кв.м, в едно с коридор и санитарен възел с обща
площ 7.50 кв.м, съгласно Служебно писмо № 08-09-1046(1)/15.09.2015 г., находящи се в с.
Крайници, ул. „ІІІ Гвардейски полк” № 13, сградата на Здравна служба с идентификатор
39339.504.133.2, част от УПИ І – Обществен център, кв. 32 по регулационния план на с.
Крайници, съгласно скица № 514/03.09.2015 г., публична общинска собственост по АОС №
231/20.10.1998 г.
1.2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване
1.3. Начална месечна наемна цена – 65.25 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и пет
стотинки/. Върху цената се дължи 20 % ДДС;
1.4. Размера на депозита за участие – 13.05 лв. /тринадесет лева и пет стотинки/,
представляващ 20 % от началната месечна наемна цена;
1.5. Стъпка за наддаване – 10 % от началната месечна наемна цена
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Следваща докладна записка е с вх. № 624/16.09.2015 г.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Тази докладна отново касае Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския
поземлен фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни
разпоредби на закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на поземлен имот с
проектен идентификатор № 68789.23.426 по действащата кадастралната карта на землището
на град Дупница на наследниците на Олга Петрова Сърбинска. /вх. № 624/16.09.2015г./
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Благодаря. Имаме положително становище на комисиите за този род докладни.
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Имате думата.
Ако няма желаещи гласуваме.
Процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

18
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
№ 210
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 Олга Петрова Сърбинска, съгласно
Решение № 1168/25.05.1998г. по преписка с вх. 786/23.05.1998г. на Общинска служба по
земеделие гр.Дупница и скица-проект № 15-258316/22.06.2015 год., издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор №68789.23.426, с адрес на поземленият
имот: град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, местност, ,”Дренски Рид” площ
9,714 дка, образувано от ПИ №68789.23.154, №68789.23.153, №68789.23.152, №68789.23.151,
№68789.23.75, №68789.23.74, №68789.23.73, по кадастралната карта на землището на град
Дупница. (ПИ№433030, №433024, №433025, №433029, №433028, №433027 и №433026)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.

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следваща докладна записка е с вх. № 625/16.09.2015 г. Точка 11 от дневния ред.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Докладната касае Предоставяне от общинският съвет на земи от общинския поземлен
фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на
закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи / ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ /обн. – ДВ бр. 62 от 2010 г./ на ПИ № 015010 и ПИ 001012 в
землището на с. Блатино, Община Дупница на наследниците на Благой и Станке Сотирови
Йоцови. /вх. № 625/16.09.2015г./
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - Председател:
Благодаря. Имаме положително становище на комисиите.
Имате думата.
Ако няма желаещи гласуваме.
Процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
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11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

20
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.3 от преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 211
1.Общински съвет Дупница предоставя за обезщетение земи от общинския поземлен
фонд, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за обезщетяване със
земя по чл.27а от ППЗСПЗЗ, както следва:
1.1. Поземлен имот с номер 015010 с площ от 4,001 дка, в землището на с.
Блатино, Община Дупница, местност Конярнико, с начин на трайно ползване: нива, по
скица-проект № Ф07607/07.05.2014год. на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, който
по картата на възстановената собственост е общинска собственост, за обезщетение на
наследниците на Благой и Станке Сотирови Йоцови;
1.2. 6,000/8,029 дка ид.части от поземлен имот № 001012, целият с площ от 8,029
дка в землището на с. Блатино, Община Дупница, местност Среден рид, с начин на
33

трайно ползване: нива, по скица-проект № Ф07611/28.05.2014год. на Общинска служба по
земеделие гр.Дупница, който по картата на възстановената собственост е общинска
собственост, за обезщетение на наследниците на Благой и Станке Сотирови Йоцови.
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. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следващата докладна записка е т.12 от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на План за действие на Община
Дупница за подкрепа на интеграционните политики (2105-2020 г.). /вх. № 626/17.09.2015г./
Заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
В тази докладна и към нея е приложена плана за действие на община Дупница за
подкрепа на интеграционните политики / 2015-2020 г./ Той е доста дълъг и предполагам сте
го разгледали и бихте могли да го коментирате.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Становище на постоянните комисии.
/ д-р Попниколов - общ. съветник: Положително становище./
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Тъй като нашата комисия е и за интеграционната политика ние я разгледахме. Имаше
положително становище в мнозинството от членовете. Един от членовете изказа съмнение по
отношение на времето през което се поднася но може би колегата ще си вземе отделно
отношение. Общото становище на комисиите е докладната да бъде приета.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Имате думата за обсъждане.
Г-н Рангелов.
Г-Н ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-жо зам.кмет.
Плана за действие е много добре направен. Надявам се само действително да почне да
се работи по него в следващия мандат, защото е много важен за интеграцията на ромите и
тяхното благоустрояване. Виждате, че навсякъде в страната се бутат къщи, скандали…едва ли
не се стига до етническа саморазправа заради това нещо. Плана за действие е много добре
направен. Надявам се да се направи нова комисия по етнически въпроси, която действително
да почне да работи и да приеме все повече предложения, които да влязат в изпълнение по
този план.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
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Други мнения?
Ако няма гласуването е с вдигане на ръка.
Който е съгласен за приемане на докладната записка , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение от 1 март
2012 г. (Държавен вестник, бр. 21 от 13 март 2012 г.) на Народното събрание на
Република България, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 212
1. Общински съвет – Дупница приема План за действие на Община Дупница за
подкрепа на интеграционните политики (2015 – 2020 г.) /Приложение/.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следват 3 докладни записки за пълняемостта на паралелките по основните училища.
Първата от тях е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с пълняемост под
задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев” с. Крайници,
Община Дупница. /вх. № 627/17.09.2015г./
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Аз и преди казах, че те са близки по съдържание.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Разбрахме се да не четем и решенията. Ако имате нещо да кажете заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Не. Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Имате докладните записки. Имаме положително становище на комисиите. Имате
думата уважаеми общински съветници.
Да кажем, че се касае за паралелка в ОУ “Христо Ботев” с. Крайници в случая.
Подготвителна група 8 ученици.
Процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов

за
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2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11(2) и чл.11а(2) и чл.11а(3) от Наредба № 7/29.12.2000
год. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 213
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1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелна
паралелка с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ “Христо
Ботев” – село Крайници, Община Дупница:
подготвителна група – 8 ученици /недостиг – 4/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2015 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2015/2016 г., съгласно изискванията на чл.
11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в рамките на
утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да предприеме необходимата процедура за
получаване на разрешение от началника на регионалния инспекторат по образованието за
сформиране на самостоятелната паралелка.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следващата докладна записка е Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев”
с. Крайници, Община Дупница. /вх. № 628/17.09.2015г./
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря. Тя отново касае дофинансиране на маломерна паралелка в ОУ “Христо
Ботев” с. Крайници.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Имаме положително становище на комисиите. Имате думата уважаеми общински
съветници.
Ако няма процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
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15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 214
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ
“Христо Ботев” – село Крайници, Община Дупница, както следва:
ІІ клас –
12 ученици /недостиг – 4/;
ІІІ клас – 15 ученици /недостиг – 1/;
ІV клас - 15 ученици /недостиг – 1/;
VІ клас – 13 ученици /недостиг – 5/;
VІІ клас – 12 ученици /недостиг – 6/;
VІІІ клас – 12 ученици /недостиг – 6/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември
2015 г. да се разпределят след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната
2015/2016 г., съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на
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Министерството на образованието и науката, в рамките на утвърдения бюджет за
финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016
г. да бъдат предвидени при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на
образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Последната в тази серия след това има още една. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелна паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2106
година в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Яхиново, Община Дупница. /вх. №
629/17.09.2015г./
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря. Тя отново касае дофинансиране на паралелки с брой ученици под
минималния норматив в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Яхиново.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Имаме положително становище на комисиите. Имате думата уважаеми общински
съветници.
Ако няма процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
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23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства

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

20
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 215
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” – село Яхиново, Община Дупница, както следва:
ІІІ клас –
12 ученици /недостиг – 4/;
ІV клас – 13 ученици /недостиг – 3/;
V клас - 16 ученици /недостиг – 2/;
VІ клас – 10 ученици /недостиг – 8/;
VІІ клас – 13 ученици /недостиг – 5/;
VІІІ клас – 12 ученици /недостиг – 6/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2015 г. да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2015/2016 г., съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в
рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***
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ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от мен – Председател на ОбС,
относно Отчет за работата на Общински съвет Дупница и неговите комисии за периода
01.01.2015 г. до 31.09.2015 г.. /вх. № 631/17.09.2015г./
Всички имате докладната записка. Всички комисии са я разгледали. Чета само проекта
за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /
Само да отбележа, че в този период не съм само аз бил председател. В този период
беше председател и г-н Костадин Костадинов, така че отчета е за работата на ОбС а не на
който и да било председател.
Становище на ПК.
/ обаждане от място/
Благодаря. Положително е становището на всички ПК. Имате думата за обсъждане на
докладната записка.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Няма го колегата Гергов. Пише, че няма проведени заседания на неговата комисия.
Мисля, че комисията за конфликт на интереси проведе заседание. Защото бях разследван,
затова си позволявам да
Няма го колегата Гергов. Пише, че няма проведени заседания на неговата комисия.
Мисля, че комисията за конфликт на интереси проведе заседание. Защото бях разследван,
затова си позволявам …така ми направи впечатление. След това оневинен….
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Току що влиза в зала колегата Гергов. Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Г-н Председател в предвид на това, че вероятно провеждаме последно заседание аз ви
моля да прочетете и обстоятелствената част на докладната, защото сесията се предава и по
телевизията. Нека нашите съграждани чуят, че тука не стоят хора, които постоянно се заяждат
а стоят хора, които милеят за своя град и работят в името на неговите граждани.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря за предложението г-н Пилев.
/ чете докладната записка приложена в протокола/
Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Само да уточня, че в този период комисията е провела 5 заседания във връзка с
постъпили 3 сигнала до нас за конфликт на интереси отнасящи се до г-жа Китанова, г-н
Ивайло Константинов и г-н Костадин Костадинов. Тези протоколи са изпратени на
националната комисия за ПУКИ за произнасяне по компетентност, затова не се намират в
деловодството на ОбС и затова вероятно не са отразени в докладната записка.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря на г-н Гергов за направеното уточнение. Така е наистина. Комисията
проведе няколко заседания.
Имате думата. Ако няма желаещи процедурата за гласуване е с вдигане на ръка.
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Който е “за” приемане на отчета на ОбС за посочения период , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 27, ал.6 във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 216
1. Общински съвет Дупница приема за сведение отчета на Председателя на
Общински съвет Дупница за периода 01.01.2015 г. до 31.08.2015 г..
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж. Станислав Павлов –
Председател на ОбС, относно Отчет на Кмета на Община Дупница, за изпълнение на
решенията на Общински съвет Дупница за периода м. януари 2015 г. – м. август 2015 г. /вх.
№ 633/18.09.2015г./
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря.
Тъй като решението е кратко аз бих искала да кажа няколко думи.
През този период са разгледани и взети 180 решения на ОбС. Има приложено в
табличен вид приложението и е видно, че над 95% от тези решения към днешна дата са
изпълнени. Не са изпълнени няколко, които са в процес и предстои да бъдат приключени.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Становище на ПК.
/ обаждане от място/
Благодаря. Имате думата за обсъждане.
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Бих помолил г-жа Китанова точно тези, които са в процес на изпълнение. Може ли да
кажете примерно решението от месец януари за включване на община Дупница в
инициативата на агенция гео парк “Рила” на 3 стр. в какъв процес е и защо не сме още част от
тази програма?
Бих искал да ви попитам за двете концесии на водоемите в Бистрица, които са от 6-ти
месец какво се случва? И на последната страница видях, че е в процес на изпълнение за съюза
по авиомоделизъм “Икар” до нас достигнаха сведения, че на спортните клубове са платени
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под половината от средствата, които им бяха гласувани от ОбС, каква е причината да не се
плаща на спортните клубове?
Благодаря.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Аз бих искала да започна отговора си отзад напред. Касае се за информация, която вие
имате към средата на годината съответно бюджета на общината е изпълнен наполовина и
всеки един бенефициент от този бюджет би могъл да разполага и да получи половината от
средствата си. Съвсем нормално е това. Предполагам, че ако вземете сега актуална
информация тя ще е вече в превес на клубовете.
/ въпрос от място /
Ако желаете конкретно въпрос може да повикаме ОС да ви обясни. Те работят по
изготвяне на процедурите и обявяване на концесиите.
/ въпрос от място /
Защо да не сме се включили? Къде го виждате това решение?
Това решение е прието и ние сме се включили. След като ОбС е приел да бъдеме част
от тази група ние сме в нея. Пише в процес на изпълнение тъй като тази инициативна група
оттук нататък развива своята дейност и ще я развива т.е ние сме част от групата в която
участват и др.общини.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-жа Великова е в залата от ОС да даде разяснение за концесиите.
Г-ЖА НАДЯ ВЕЛИКОВА – началник отдел “С и С”:
Относно концесиите на двата водоема направихме цялата процедура. Срока беше до 17
септември да се подадат оферти. Кандидата уведомявахме го няколко пъти този, който беше
заявил. Така и не се яви. Каза, че бил болен. Вчера беше срока за отваряне на офертите. Не се
състоя за съжаление. Има вариант да се гласува на ОбС същата процедура, но трябва да мине
по същия ред. Чакаме потвърждение от заявителя за да може да продължим.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Други въпроси?
Ако няма други въпроси процедура на гласуване с вдигане на ръка.
Който е “за” приемане на отчета , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.24 и чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
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№ 217
1. Общински съвет-Дупница приема Отчет на Кмета на Община Дупница, за
изпълнение на решенията на Общински съвет Дупница, за периода м. януари 2015 г. – м.
август 2015 г., съгласно Приложение 1.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Следващата докладна записка е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христаки
Павлович” гр. Дупница, Община Дупница. /вх. № 634/18.09.2015г./
Заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря.
Докладната е отново касае дофинансиране на паралелка с брой ученици под
минималния норматив в училище “Христаки Павлович” гр. Дупница.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Имаме положително становище на комисиите. Имате думата уважаеми общински
съветници. Не само училищата по селата но и училища в града се нуждае от дофинансиране.
Ако няма процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
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25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства

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

19
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 218
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ
“Христаки Павлович” – град Дупница, Община Дупница, както следва:
VІ клас –
14 ученици /недостиг – 4/;
VІІ клас – 14 ученици /недостиг – 4/;
VІІІ клас – 16 ученици /недостиг – 2/.
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2015 г. да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2015/2016 г., съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в
рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.

***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Последна точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с
пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2106 година в ОУ “Христо Ботев”
с. Самораново, община Дупница. /вх. № 635/18.09.2015г./
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Заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря.
Докладната е отново касае дофинансиране на паралелка с брой ученици под
минималния норматив в училище “Христо Ботев” с. Самораново.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Имаме положително становище на комисиите. Имате думата.
Ако няма процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

19
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 год. за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
Министерство на образованието и науката, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 219
1. Общински съвет – Дупница разрешава функционирането на самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния норматив за учебната 2015/2016 г. в ОУ “Христо
Ботев” – село Самораново, Община Дупница, както следва:
І клас –
14 ученици /недостиг – 2/;
ІІ клас –
10 ученици /недостиг – 6/;
ІІІ клас – 14 ученици /недостиг – 2/;
V клас –
17 ученици /недостиг – 1/;
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. септември – м. декември 2015 г. да се разпределят
след утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2015/2016 г., съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката, в
рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. януари – м. септември 2016 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2016 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба №7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката.
4. Задължава Кмета на Община Дупница да изпълни приетите решения.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Вече сме на извънредните докладни. Първата е от г-н Иван Шопов.
Заповядайте г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги преди да прочета проекта за решение искам да кажа няколко мои
становища във връзка с работата на комисията по спорт, образование, култура и работа с
НПО. В общественото пространство в гр.Дупница витаят най-различни слухове, че комисията
…мързеливата комисия по спорт, образование не си върши работата, затова не се финансират
спортните клубове. Само преди няколко докладни разгледахме отчета на комисиите и се видя,
че нашата комисия има най-много заседания и най-много решения. Отделно искам да кажа, че
ние многократно сме провеждали и други заседания, които не сме протоколирали. Искам да
кажа, че няма заседание, което да не сме разглеждали да не сме запознавали г-н кмета да не
сме съгласували становище с г-н кмета така че спортните клубове въпреки нарушенията
неизпълнението на наредбата за спортна дейност гласувана от ОбС пак сме давали
допълнително финансови средства. Така, че аз призовавам нека обществеността знае, че ние
държим за спорта в гр.Дупница и намираме начин да се отпускат необходимите финансови
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средства според заслугите на спортните клубове. Така, че тези слухове, които витаят в града
не са истински а нашата комисия се е старала винаги да бъде в тон и да определя
необходимите финансови средства. Това са на последното заседание последните финансови
средства, които разпределяме от предвидения резерв. Затова позволете ми да прочета проекта
за решение.
/ чете проекта за решение към докладната записка приложена в протокола /.
Благодаря за вниманието.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря на г-н Иван Шопов.
Първо трябва да гласуваме допуск за разглеждане на докладната тъй като не е минала
през постоянните комисии.
Гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” докладната записка да бъде разгледана, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
няма
няма

Докладната ще бъде гледана.
Заповядайте г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Г-н Председател имам един много кратък въпрос към вас ако тази докладна би
постъпила по нормалния ред бихте ли я резолирали за становище от ИК?
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Да. Затова гласуваме допуск за разглеждане.
Заповядайте г-н Попниколов.
Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н Шопов тези 3 клуба тяхното..вашето предложение на базата на нашата наредба,
която сме гласували ли е или не е на база нашата наредба? В смисъл единия от клубовете
доколкото ми е ясно е регистриран тая година. Дефакто той трябва да вземе финансово
подпомагане догодина. Така ли е или не е така? Знаете, че наредбата е направена така точка
срещу точката х пари.Така ли е направено това ваше предложение или не? В смисъл
противоречи ли на наредбата която сме гласували или не противоречи?
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ. съветник:
Колеги ако сте ме слушали всичко това, което правим е в нарушение на наредбата,
защото всички клубове не отговарят на изискванията на наредбата.
Г-Н АСЕН ИЛИЕВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Г-жо зам.кмет.
Ние направихме компромис предишната сесия заради най-доброто дете ние не сме
имали такъв талант по тенис на маса. Точно заради това аз направих жесток компромис само
заради него да могат да минат неколко клуба и да вземат съответните средства. Категорично
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съм против това, което е в наредбата написано така да защитаваме позициите. Но, атаки от
страна на кмет…на дайте да дадеме, дайте…хубаво направихме компромис сега
продължаваме този компромис, защото ако не го направиме ще сме за едни майка за други
мащеха. Това е моя отговор.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря. Компромиса го направихме всички тогава с гласуването.
Г-н Шопов.
Г-Н ИВАН ШОПОВ - общ. съветник:
Нема я д-р Николова. Исках да кажа, че г-н Бисер Кирилов е против това и гласува
против.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Други мнения?
Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря ви.
Г-жо Китанова на предната докладна имах въпрос за спортните клубове. Съжалявам,
че трябва да го кажа, но вие казахте отново неистина от микрофона на ОбС. Говорих по
телефона с 3 клуба и на 3-те е платено значително под половината. Все пак сме край на месец
септември значително под субсидията, която им е предвидена. Дебата не е дали ние ще
дадеме, защото ние даваме на клубовете а клубовете не получават парите след това от
администрацията. Един от тия клубове, които сега питате точно затова не беше подал
документи. Каза:”Аз не мога да се моля за 5 лв. три пъти да пиша заявления и Китанова да ги
ми ги връща.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Други мнения?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Аз казах преди малко, че разплащането към клубовете върви ръка за ръка с
изпълнението на бюджета.
/ въпрос от място /
Към септември е преведено толко колкото е подадено като заявления.
/ въпрос от място /
Знаеме колко сме платили и вие знаете колко сте гледали отчетите.
/ въпрос от място /
Моля ви да не говорите и да хвърляте цифри и неща…
/г-н Костадинов - общ. съветник: Вие казвате неистини от микрофона на ОбС./
Не е вярно.
Вие сте човека, който говори неистините да не говориме колко неща се чуха от вас.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Има ли други мнения? Ако няма……….
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Г-н Илиев.
Г-Н АСЕН ИЛИЕВ - общ. съветник:
Искам само да ви запозная силов трибой …г-жо Китанова силов трибой досега всяка
година са били абсолютно коректни и точни в документите, които трябва да дадат. Една
стотинка до сега не са взели.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Добре ще направя веднага като приключим проверка по този въпрос.
Г-Н АСЕН ИЛИЕВ - общ. съветник:
По повод на това, което вие казвате затова ви репликирам, разбирате ли с най-добри
чувства го казвам. Друг е въпроса дали те са дошли да си ги искат. Друг е въпроса не го
оспорвам. Мисълта ми е тази, че те не получават това което им е отредено. Точно заради това
те не искаха тази година да пуснат документи. По една или друга причина те ги направиха не
очаквайки да вземат парите. Аз им казах, че те са хората които трябва да си ги искат.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Костадинов реплика.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Отговорете тогава след като обещахте за хоровия фестивал 8 000 лв. защо сега сте
намалили сумата на три? Вие обяснете, защото вие сте казала, че не зависи от кмета а от вас.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Аз на никого нищо не обещавам защото не е мое решение да обещавам.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
А чие решение е?
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Решение на ОбС да разпределя бюджета на общината. След това има комисия по
културата, която прави план за годината и също прави разпределение. Не е моя работа и в
никакъв случай аз не съм човека, който трябва да го определя.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Очевидно диалога е нарушен.
Ако няма други желаещи процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов

въздържал се
въздържал се
против
въздържал се
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
отсъства
против
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11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

13
2
3

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Г-н Гергов.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Предлагам да бъде прегласувано решението. Дано следващия път колегите проявят
повече разум, защото навсякъде се твърди, че партия ГЕРБ подкрепя развитието на спорта и
спортните клубове в Дупница, но с това гласуване показаха точно обратното.
Предлагам процедура на прегласуване.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Има процедурно предложение за прегласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев

против
против
против
въздържал се
отсъства
въздържал се
отсъства
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8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

13
4
3

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 220
1. Общински съвет Дупница не приема предложения проект за решение по
Докладна записка от Иван Шопов – общински съветник, относно Допълнително
разпределение на средства за финансово подпомагане за 2015 год. на спортни клубове в
Община Дупница. /вх. № 642/23.09.2015г./
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Обяснение на отрицателен вот г-н Попниколов.
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Д-Р МАТЕЙ ПОПНИКОЛОВ - общ. съветник:
Искам да обясня на г-н Гергов. Нито групата е против спорта винаги сме го
подкрепяли и то лично за разлика от някои. Тука стои въпроса за различно нещо. Наредбата
противоречи на това, което сами сме гласували. Тука не сме се събрали да раздаваме некакви
пари по шуробаджанашка линия, както употребяват тоя термин някои. Тука става въпрс, че не
може да получи клуб пари, който е регистриран тая година. Той получава пари за определена
дейност и определени резултати. Така сме го гласували. Сега не можеме на клуб, който
е…заради това нищо друго.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Г-н председател реплика, тъй като ми беше споменато името.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Отрицателен вот има право.
Г-н Йорданов за обяснение на отрицателен вот.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Г-н Председател,
Уважаема г-жо Китанова.
Уважаеми колеги.
Ние не сме против спорта и ако става въпрос тука в залата като гледам за спорта
лични средства най-много съм аз дал специално за футбола. Така, че обвиненията, че не сме
за спорта не са правилни а и решението ми натежа от изказването на г-н Илиев.
Компромиси, какви са тия компромиси с пари на общината. Не може и точно затова
гласуваме против и плюс това е против наредбата. Колегата Кирилов си изказа мнението в
комисията.
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
За лично обяснение.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ - общ. съветник:
Г-н председател точно с това, че ми бе споменато името имам право на реплика. Искам
да кажа колко много съм съгласен с това, което каза г-н Йорданов за личните средства и
подпомагането на клубовете. Най-малко г-н Попниколов може да ми говори в това
отношение, защото ако иска след заседанието може двамата да се уточним кой колко лични
средства е давал за спортните клубове. Това от една страна.
Видно от докладната …не е вярно, че това решение е в противовес на наредбата, тъй
като тук се касае за средства, които са предвидени в резерва за спортните клубове а не с
първоначалното решение, където средствата за спортните клубове се определят съгласно тази
наредба. Тука е предвиден резерв, в който може решенията и средствата за спортните клубове
да бъдат отдавани не по начина по който е предвидено в наредбата…Така, че нямаше нищо
противозаконно да бъде прието решението в този му вид. Нека да не се спекулира с това.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
И аз така мисля, че нямаше нищо противозаконно но така решиха.
/обаждане от залата /
Два отрицателни вота, едно лично обяснение защото беше засегнат поименно.
Приключваме. Нямаш право.
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Следваща докладна записка от извънредните е докладна записка от Олга Китанова – за
кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № 1896/15.09.2015 г.,относно Приемане на
решение за предварително съгласие за промяна на предназначението на общински поземлени
имоти, засегнати от Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: “Корекция на р.
Джерман на територията на Община Дупница и Община Бобошево”. /вх. № 643/23.09.2015г./
Заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
Благодаря.
Запозналите сте се предполагам с докладната макар и за краткото време. Касае се за
безвъзмездно прехвърляне на имоти общинска собственост, които попадат в участъка на АМ
“Струма” лот 2. Имаме получено писмо в община Дупница, че е необходимо да извърши
предоставянето на тези части от имоти, тъй като е засегнато речното корито на р.Джерман и
се касае за опасности, които биха могли да възникнат по-нататък при строителството.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Трябва да гласуваме допуск за разглеждане на докладната.
Който е “за” докладната записка да бъде разгледана на днешното заседание, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

Докладната ще бъде гледана.
Имате думата за обсъждане.
Ако няма желаещи процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин

за
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
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20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев
32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

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

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

19
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за държавната собственост,
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31
от Закона за водите, чл.25, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи и писмо с вх.№04-00-220-(2)/17.09.2015 год. на
Заместник-министър на земеделието и храните, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 221
1. Общински съвет Дупница изразява предварително съгласие за промяна на
предназначението и отчуждаване на поземлени имоти или части от тях – собственост на
Община Дупница, засегнати от “Подробен устройствен план – Парцеларен план за корекция
на р.Джерман от км 0+000 до км 11+550 на територията на общините Дупница /землище
с.Джерман/ и Бобошево /землища на с.Усойка, с.Слатино, с.Сопово, с.Висока могила и
гр.Бобошево/”, съгласно приложения Регистър на засегнатите имотите в землището на
с.Джерман, ЕКАТТЕ 20763, Община Дупница, Област Кюстендил.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 от решението – 1
/една/ година от влизане в сила на решението.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Последна докладна от дневния ред е относно Определяне на представител на община
Дупница за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.
/вх. №
645/23.09.2015г./
Заповядайте г-жо Китанова да представите докладната.

55

Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам.кмет:
/ чете докладната записка приложена в протокола /
Благодаря.
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Благодаря.
Гласуваме допуск за разглеждане.
Който е “за” докладната записка да бъде разгледана , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

19
няма
няма

Докладната ще бъде гледана.
Имате думата за обсъждане.
Ако няма желаещи процедура на гласуване. Поименно гласуване.
1. Матей Николов Попниколов
2. Асен Георгиев Пилев
3. Йордан Крумов Йорданов
4. Атанас Живков Василев
5. Илиянка Димитрова Пилева
6. Емил Любомиров Панчев
7. Иван Асенов Фулев
8. Иво Георгиев Янков
9. Пламен Георгиев Стойнев
10. Бисер Малинов Кирилов
11. Димитър Георгиев Мирчев
12. Станислав Христов Павлов
13. Асен Костадинов Башленски
14. Георги Асенов Пехливански
15. Чавдар Василев Милошев
16. Иван Асенов Шопов
17. Асен Сотиров Илиев
18. Маргарита Любенова Илинска
19. Александър Димитров Анин
20. Владимир Бойчов Владимиров
21. Марио Исталиянов Кирилов
22. Ивайло Димитров Атанасов
23. Кирил Георгиев Попов
24. Йонко Йорданов Гергов
25.Силвия Димитрова Овчарченска
26. Вергил Георгиев Кацов
27. Лорета Методиева Николова
28. Костадин Крумов Костадинов
29. Ени Милчов Лефтеров
30. Георги Томов Рангелов
31. Методи Кирилов Стойнев

не гласува
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
отсъства
за
за
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32. Стоян Славев Шушков
33. Първан Ангелов Дангов

отсъства
отсъства

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

18
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл.27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 222
1. Общински съвет Дупница определя за представител на Община Дупница в
комисията за изработване на областна здравна карта – д-р Матей Николов Попниколов –
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване, социална политика и етнически
въпроси.
***

***

***

***

***

ИНЖ. СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ – Председател:
Закривам IV извънредно заседание, което е последно.

Заседанието бе закрито в 11.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Станислав Павлов/

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

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