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

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 29.03.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІII редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 30 общински съветница.
Отсъстваха Емил Гущеров – Председател на ОбС, Златко Славев и Иван Раков.
Заседанието бе открито от зам. Председателя на Об.С – Йонко Гергов в 10.10 часа.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 30 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам ІII редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 196 / 22.03.2019 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1.
2.
3.

4.

5.

Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Приемане на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. /вх. № 105/ 11.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. /
вх.№ 166/ 13.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Правилник за изменение на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. / вх.№ 171/ 15.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.40 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 33,54 кв.м, с адрес гр.Дупница,
ул. ”Солун” №4, ет.3. /вх.№ 172/ 15.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 68789.25.60,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

68789.25.58, 68789.25.56, 68789.25.54, град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил –
частна общинска собственост. / вх.№ 174/ 15.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
68789.168.18 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 176/ 18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 68789.21.312 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 177/
18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
65245.4.112 и Поземлен имот с идентификатор 65245.4.74 по кадастралната карта на село
Самораново. / вх.№ 178/ 18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.3.512 по кадастралната карта на село Самораново. / вх.№ 179/
18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 68789.27.544 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 180/
18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за определяне на начална месечна наемна цена за 2 броя поземлени имота:
имот с идентификатор 68789.24.77, с площ 7 409 кв.м – частна общинска собственост по
АОС № 1721/16.06.2009 г. и имот с идентификатор 68789.24.76, с площ 4 199 кв.м –
частна общинска собственост по АОС № 1722/16.06.2009 г., находящи се в гр. Дупница,
парк „Рила“. / вх.№ 181/ 18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 44/22.02.2019 г. и вземане на ново решение за учредяване на безвъзмездно
право на ползване на Сдружение „Български Червен кръст” на общински недвижим имот
– частна общинска собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г., представляващ
самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6 по КК на гр. Дупница, с площ 50.00 кв. м. /
вх.№ 182/ 18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68789.21.90 град
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 183/
18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
безвъзмездно
придобиване
на
недвижим
имот
–
частна
държавна
собственост,представляващ ПИ с идентификатор 68789.16.123 по КК и КР на гр.
Дупница, ведно с построените в него 28 бр. сгради. / вх.№ 185/ 19.03.2019 г./
Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Одобряване
разпределението на средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2019г. , за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. / вх.№ 186/ 19.03.2019
г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване безвъзмездно право на строеж, в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ
ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот публична общинска собственост с
идентификатор 68789.603.408 по КККР на гр. Дупница, находящ се в гр. Дупница, ул.
„Саморанска“, за изграждане спортен обект „Тренировъчен миникомплекс по футболДупница“.. / вх.№ 187/ 20.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в Урегулиран
поземлен имот III – 8, квартал 16 по регулационния план на село Блатино, община
Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 188/ 20.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019 г. заседание
на Общински съвет – Дупница и ІІ. Вземане на Решение за приватизационна продажба
чрез публично оповестен конкурс на един етап по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, на общински нежилищен имот
- частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ: Сграда с идентификатор №68789.602.86.7 по КК на
гр.Дупница, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, със застроена площ
от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда. / вх.№ 189/ 20.03.2019
г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Дупница. /вх. № 191/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 13 от Правилника за
условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Дупница. /вх. № 192/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата
за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия включени в
календара на Община Дупница. /вх. № 193/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане за сведение на информацията съдържаща се в писмо с вх. №
194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница и
вземане на решение за конституиране на лечебното заведение, като частен обвинител и
граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния съд.. /вх. №
195/21.03.2019 г./
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
В деловодството на ОбС са постъпили 3 предложения. Първото е от г-н Славчо Павлов
– Председател на ПК по спорт с която оттегля първа точка от дневния ред - докладна записка,
относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията,
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.
Следващите 2 предложения са от инж. Методи Чимев - кмет на Община Дупница,
относно допълване на дневния ред и включване за разглеждане като т. 23 и т. 24, които
съответно при оттегляне на първата докладна ще станат 22 и 23, на докладна записка вх. №
206, относно Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.040
”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания– Компонент 2”.
И второто предложение е да се включи в дневния ред докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Придобиване на право на собственост върху
недвижим имот в с.Яхиново, Община Дупница, чрез дарение.
Който е „за“ да бъде допълнен дневния ред с измененията които ви прочетох, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се допълнението на дневния ред.
Сега гласуваме целия дневен ред, като пак повтарям за яснота т.2 от поканата става т.1
и така до края на поканата с едно място напред и двете докладни влизат като т. 22 и т. 23.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:

1.
2.

3.

4.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на средносрочната бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. /
вх.№ 166/ 13.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Правилник за изменение на ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на процедури и
дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. / вх.№ 171/ 15.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.606.254.1.40 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Дупница, с площ 33,54 кв.м, с адрес гр.Дупница,
ул. ”Солун” №4, ет.3. /вх.№ 172/ 15.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 68789.25.60,
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68789.25.58, 68789.25.56, 68789.25.54, град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил –
частна общинска собственост. / вх.№ 174/ 15.03.2019 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
68789.168.18 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 176/ 18.03.2019 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 68789.21.312 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 177/
18.03.2019 г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с идентификатор
65245.4.112 и Поземлен имот с идентификатор 65245.4.74 по кадастралната карта на село
Самораново. / вх.№ 178/ 18.03.2019 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.3.512 по кадастралната карта на село Самораново. / вх.№ 179/
18.03.2019 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 68789.27.544 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 180/
18.03.2019 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за определяне на начална месечна наемна цена за 2 броя поземлени имота:
имот с идентификатор 68789.24.77, с площ 7 409 кв.м – частна общинска собственост по
АОС № 1721/16.06.2009 г. и имот с идентификатор 68789.24.76, с площ 4 199 кв.м –
частна общинска собственост по АОС № 1722/16.06.2009 г., находящи се в гр. Дупница,
парк „Рила“. / вх.№ 181/ 18.03.2019 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 44/22.02.2019 г. и вземане на ново решение за учредяване на безвъзмездно
право на ползване на Сдружение „Български Червен кръст” на общински недвижим имот
– частна общинска собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г., представляващ
самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6 по КК на гр. Дупница, с площ 50.00 кв. м. /
вх.№ 182/ 18.03.2019 г./
12. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68789.21.90 град
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 183/
18.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
безвъзмездно
придобиване
на
недвижим
имот
–
частна
държавна
собственост,представляващ ПИ с идентификатор 68789.16.123 по КК и КР на гр.
Дупница, ведно с построените в него 28 бр. сгради. / вх.№ 185/ 19.03.2019 г./
Докладна записка от Славчо Павлов – общински съветник, относно Одобряване
разпределението на средствата, определени в бюджета на Община Дупница за 2019г. , за
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Дупница. / вх.№ 186/ 19.03.2019
г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Учредяване безвъзмездно право на строеж, в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ
ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот публична общинска собственост с
идентификатор 68789.603.408 по КККР на гр. Дупница, находящ се в гр. Дупница, ул.
„Саморанска“, за изграждане спортен обект „Тренировъчен миникомплекс по футболДупница“.. / вх.№ 187/ 20.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно лице в Урегулиран
поземлен имот III – 8, квартал 16 по регулационния план на село Блатино, община
Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 188/ 20.03.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отмяна на
Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019 г. заседание
на Общински съвет – Дупница и ІІ. Вземане на Решение за приватизационна продажба
чрез публично оповестен конкурс на един етап по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от НТК, на общински нежилищен имот
- частна общинска собственост, невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ: Сграда с идентификатор №68789.602.86.7 по КК на
гр.Дупница, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1, със застроена площ
от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда. / вх.№ 189/ 20.03.2019
г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Дупница. /вх. № 191/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 13 от Правилника за
условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Дупница. /вх. № 192/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Избор на общински съветници за членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата
за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия включени в
календара на Община Дупница. /вх. № 193/21.03.2019 г./
Докладна записка от Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Приемане за сведение на информацията съдържаща се в писмо с вх. №
194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница и
вземане на решение за конституиране на лечебното заведение, като частен обвинител и
граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния съд.. /вх. №
195/21.03.2019 г./
Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно
Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.040
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”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания– Компонент 2”. / вх.№ 206/
25.03.2019 г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в с.Яхиново, Община
Дупница, чрез дарение. / вх.№ 213/ 27.03.2019 г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Соколов, имате думата за обръщение.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Искам да помоля за следното. Аз разполагам с един документ, който в момента не е
коректно да го покажа, но апелирам, обръщам се към ОбС. Бих искал администрацията да
извърши официално и да ни го покаже и да стане до следващата сесия. Какво е качеството на
водата в селата и в Община Дупница конкретно. В едно от селата на община Дупница е
извършено самоинициатива мога да кажа едно такова изследване, което е много
притеснително. Позволявам си да го кажа само като анонс това нещо. И за да не внасяме
каквато и да е суматоха ми се иска г-н Чимев в максимално кратък срок да го организираме и
да бъде запозната обществеността. Това първо.
Второто нещо. В контекста на това нещо там където се извършва водохващането
направих си усилието и видях с очите си, че с дюшек е отбита водата за питейни нужди за да
може да отива от общото така да каже където се пълни резервоара на града, съответно към
локален. За това от днеска мога да кажа предлагам да се ангажира общината да обходи цялото
поречие на водохващането или цялата дължина на водохващането и всякакви такива да ги
наречем помощни средства да бъдат отстранени. Защото ме заведоха хората и ми го показаха.
Това първо.
Второто нещо което го разбрах днес сутринта, когато паркирах г-н Чимев на инвалидно
място, защото имам такъв документ издаден от вас. Много симпатична служителка ме
уведоми, че предстои промяна в наредбата и на 1 инвалидно място в града ще има право да се
паркира по 3 часа. В тоя ред на мисли искам да помоля да се внесе яснота на базата на какво,
защото аз познавам правилата на паркиране основно в Дупница и в София. В София има такъв
регламент има такъв лимит и той за София е 4 часа.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Соколов.
Постъпило е питане от колегите общински съветници от Коалиция „Народен съюз“. Д-р
Николова, вие ли ще представите?
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Отправили сме едно питане към общинското ръководство и то касае следното.
/чете питането/
Благодаря, казах за втората сграда за общинската болница. Няколко години подред
поставях въпроса с опасния кран, който най-накрая може би по спомени преди 2 години беше
демонтиран, но така или иначе останалата част от сградата продължава да е опасна.
Благодаря.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Николова. Имате думата г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря ви д-р Николова. Напълно съм съгласен. Изключително актуални въпроси.
/чете отговора на питането/
Това е което мога да кажа по темата.
Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Заповядайте д-р Николова.
Д-Р ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Аз благодаря за отговора г-н кмете, защото това което чувам показва, че все пак през
годините са извършвани дейности, които са били в посока да се обезопасят тези две сгради.
Може би технически вашите експерти ще кажат какво да се направи със сградата на
Учителския институт и дори и зазиждането ако е начин да се обезопаси сградата за да няма
инциденти. За сега ние нямаме идея какво трябва да се направи с опасната сграда на
новостроящата се и навярно никога няма да се дострои болница. Може би технически нещата
там трябва да отидат към едно разрушаване на този обект, който сам по себе си е вече морално
и технически остарял, ограбен, липсва кран, няма да служи за нищо. Може би в тази посока да
се мисли и да се работи да бъде разрушена тази сграда, която според мен няма бъдеще.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Николова.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от
инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на средносрочната
бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2020 - 2022 г. / вх.№ 166/ 13.03.2019 г./
Становища на комисиите. Икономическа. Положително. Благодаря.
Благодаря арх. Пилев. Положителни са становищата на всички комисии.
Благодаря ви колеги. Имате думата по докладната записка.
Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
Г-н Кмет.
На пръв поглед тази докладна е рутинна, но според мен не е така защото тя на скенер
показва състоянието на една община. Не само нашата община в такова състояние са много
общини в България, повече от половината. Достатъчно е да се погледне само в тая права
хоризонтална, която примерно може да се види в тези прогнози 2019, 2020, 2021, 2022, осем
милиона, осем и сто, местни приходи става въпрос, осем и двеста, осев и триста. Това не
вещае нищо добро особено за бъдещите ръководства кметства. Тука знам, че някои колеги
вече са изявили желание да се готвят за кандидатстване за кметове, общ. съветници още
повече. Според мен ние си знаем нашите пропуски и би трябвало да се стремим да ги
отстраняваме, но има и две други причини. Примерно регионалния план за развитие на
югозападния район, националните стратегии за националното развитие. Те също не вървят
почти в много малка степен се прави за това, а ние може да черпим от там и някои неща, които
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ще ни подобрят обстановката тука в общините. И аз няколко пъти съм го прочитал и сега ще
прочета за тези колеги, които казах преди малко се готвят за евентуално кандидат кметове, 4,
5 неща които съм ги извадил от различните стратегии и трябва да се има предвид тези които
мислят да са от есента в тази зала и като кметове и като общ. съветници да знаят какво ги чака.
Първо. Община Дупница има незадоволително икономическо развитие, малка
стакмирана икономика и ограничено производство. В икономиката ни всички знаете, че
услугите доминират над промишлеността, над това което се произвежда. Нашата икономика
местна е с ограничени възможности за създаване на нови работни места и нарастване на
доходите на хората. От там знаете, че и приходите ни за това са ни почти равни. Знаем за тази
тенденция нарастване коефициента на смъртност, намаляване коефициента на раждаемост.
Още една констатация, която съм извадил от документите. Обичам да си преглеждам старите
неща, които сме приели. Община Дупница застарява и трайно губи възможността си за
възпроизводство на трудоспособното си население.
Достатъчно. По други поводи съм отбелязвал в колко града са съсредоточени
инвестициите и работните места и това също пречи на общини като нашата, които са
заобиколени от няколко области и тази перспектива, която ни се дава до и 22 година никак,
никак не е добра. Казвам, че зависят нещата и от нас, но не само и от нас.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Уважаеми г-н Кмет.
Средносрочната годишна прогноза е това което е в смисъл е обективна, това което се
очаква и да бъде напудрена или да бъде много намалена също не е много правилно. По скоро
трябва да бъде реалистична.
По отношение на рамката при седем милиона и петдесет и………… Нека сега понеже
предстоят избори и много в тази зала и извън тази зала се готвят да скачат така на в
политиката изборите, нека чуят тези цифри защото това са цифрите с които разполага така
условно казано общината и с които обезпечава дейностите общинските, местните и т.н. За
2018 приходите на общината са 7 040 000 собствени приходи, за тази година се очаква да
бъдат много малко под 8 000 000, за следващите 2 години се предполага по около 100 000
раста година приходи.
В тази връзка г-н Пехливански, вашите отношения, това което прочетохте от областната
концепция за развитие до някъде е вярно, но аз ще поставя съвсем прагматични въпроси.
Искам да подчертая някои неща които се случиха съвсем наскоро. С промяната в Наредбата за
данъците върху автомобилите, която прие Народното събрание, ние тук приехме долните
прагове на нивата, които се въведоха от парламента. Иначе казано, няма начин да бъдат пониски от това което са. И сега аз поглеждайки от гледна точка на хората, които плащат вече
тези данъци до края на този месец с отстъпка установявам, че може би някои от данъците ги
свалихме твърде драстично. Има собственици на луксозни автомобили, които ми казват, че от
500, 600 лв. сега плащат 200, 250 лв. данък. Така, че кучето е заровено тук в тази зала г-н
Пехливански. Не търсете държава, Господ и Русия. Много от нещата може да ги решим и ние.
И ние така в името на социалната солидарност нали и винаги действаме така на минимума на
данъчната тежест и по отношение цената на водата, колко години не е пипана и т.н., което ще
доведе в един момент до висок ръст. И когато обсъждаме такива финансови докладни е хубаво
да се говори с цифри. Какво е било, какво се очаква и какво ще бъде. Сега на тази сесия още
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един много важен аспект искам да засегна. Виждате Областния управител връща продажбата,
приватизацията на сградата в Тютюнева. Това е много голям удар върху нашия бюджет, върху
приходната му част. Ние ако не вземем тези заложени триста и колко хиляди, които
гласувахме, от къде ще ги вземем тези 300 000. Това са съвсем конкретни въпроси и не е
нужно да правим популизъм, да пудриме с излишни думи. Това са реалностите в Дупница. За
пореден път от този микрофон не споделям, че в Дупница няма инвестиции. Напротив.
Считам, че в Дупница има все повече инвестиции, че Дупница е добър град за развитие.
Сега още един аспект г-н кмете. Ще използвам случая, изключително съм………Една
инвестиция? В момента се правят 4 нови автокъщи по около 500 000 едната минимум. Това
малко ли е? Сега ако очакваме да дойде тука завода на „Газаки“ ли беше дето в Димитровград
е направил за 40, 50 000 000. Няма как да дойде защото ние не направихме индустриална зона.
Ако ние в този съвет бяхме казали кмете искаме да се направи еди къде си, да гласуваме да се
направят пътища, ток и вода, може и да дойде завода. Ама завод няма да дойде преди ние да
сме направили пътища, ток и вода. Това е императивно ясно и когато някой говори за
инвестиции да го помни. Обаче един друг аспект, буквално днес го прочетох преди сесията и
ви моля г-н кмете да се проучи въпроса. Вярно ли е, че Министерски съвет е гласувал Рила
буфер и Рила защитена зона? Иначе казано подстъпите тука от нашите села към Националния
парк вече е гласувано и стават защитена територия. Това има изключително значение върху
възможностите за развитие на туризма в Дупница. Пак казвам. Много моля да се проучи.
Обръщам се и към колегите и към журналистите, защото ако това е вярно………..Днес го
прочетох в една така сравнително сериозна медия и нали в името на запазването на
белоглавата кукумявка ли нещо ей такива неща съда е постановил и Министерски съвет е
гласувал Рила буфер. Това е ужасяващо за…….айде да не казвам ужасяващо нали. Едното е за
кукумявката, другото е за развитието на кафявата мечка. Сега аз като ловец знам, че има ръст
на кафявите мечки, очевидно не е лошо да има такива мерки, нали. Обаче да забраним
всякакви инвестиционни намерения в ниската част тука дето е на полята в постъпите, това ще
блокира както идеите за развитие на ски комплекс, така и много други мероприятия, които се
предвиждат. Вече казах от този микрофон, когато говорех да предложим Националния парк да
се направят еко пътеки от нашата страна, вие ме гледахте тука много от вас така ви
подскачахте от зала. Нали сега разбрахте, че Националния парк тази година ще направи 3
пътеки за 8 000 000 лв. отново не в нашата част. Ще ги прави горе на езерата и т.н. Аз не
обвинявам Националния парк. Аз ви предложих да напишем декларация, с която ние
съветниците да покажем загриженост и да искаме 1 еко пътека от с. Бистрица до хижа „Иван
Вазов“. Вие казахте, това не е наша работа, това ваши такива фантасмагории. Ето сега
8 000 000 лв. Тука един съветник ми каза ние не можем да развиваме туризъм защото нямаме
хижа И аз казах еми да построиме хижа. О вика ти знаеш ли колко пари са. Е с 8 000 000 ще
построиме 8 хижи. Така, че не е вярно, че пари няма. Тука в тази зала когато вече чисто
политически считам за напълно изчерпана и за неефективна, тука са заровени проблемите и
тука са решенията за общината.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Реплика г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Искам да реплекирам един председател на икономическа комисия му отива да говори
за икономика. Тези цифри аз не съм ги измислил. Казвам, че икономиката не върви в Дупница
и казах в какво състояние е. Никой не отрича, че има инвестиции в инфраструктурата,
образованието се мъчиме да направеме нещо, здравеопазването също въпреки всички грешки,
колко пъти се занимаваме с това. Точно такива пораженски настроения не приемам. Да се
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хвърли всичко в ОбС и кметското ръководство даже. Би трябвало аз да говоря обратното. Как
може такова нещо. Инвестиции имало. Има. Променя се средата обаче това не води до нови
работни места. Тия автокъщи………Примерно аз винаги съм гласувал за промяна тука статута
на земята, но вече стига. На равни идеални места до шосето правиме автокъщи. Ами да дадем
малко там в чукара, да заравнят без пари да му го дадеме и да прави автокъща. Какво оставяме
на хората? Всички от ляво и отгоре и отдолу от Пиперево до Блатино останаха само на
манастира земите. И това ли е пък най-правилното? Аз пък да ви попитам. Да зарием с асфалт
и с камъни идеална поливна земя и да правим автокъщи. Хубаво, добре и аз съм за това. Аз
говоря за икономика, председателя на икономическата комисия ми говори за други неща. Не
приемам такива неща. И дано по-малко хора в другия ОбС влезат с такова настроение. Еми
как за тоя регионалния план за развитие, националната стратегия, какво са ни помогнали до
сега на нас в Дупница. Имаме тука предприятия, които са закупени знаете по какъв начин, е
така пустеят. Примерно ето завода колко декара е, 50 дка е в ж.к. „Бистрица“ не може ли да ги
открием тези хора да си платят в края на краищата. Дали ще е със Закон, дали ще е с нещо
друго……. И ето ти там ток, вода, края на квартала, всичко има. Ние и по това не работиме.
Така, че не приемам само упреците тоя ОбС виновен за всичко. Тридесет и тримата закопахме
общината. Не е така.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ще се върнеме така в началото на мандата с Пехливански си разменяхме топката. Не
знам сигурно не мога да говоря аз за икономика. Тогава г-н Пехливански лично вас ви
предизвиквам. Ето понеже споменахте образование и аз много пъти казах, че ще държиме
приема под контрол и мониторинг и сега ще ви запозная с една тема. Няма да я коментирам,
само искам да чуете числа.
Тази година в училище „Кирил и Методий“ по райониране има 44 ученика, предложени
са за приемане 44.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Костадинов……..
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
В „Христаки Павлович“ 40 по район, 44 за приемане. В „Евлоги Георгиев“ 28 по район,
66 за приемане.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Костадинов, отклонявате се от темата.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Кое му е дато?Момент само ще обясня…….
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Това си е изказване по тема, която не се обсъжда.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
………от 92 по район, 66. В „Климент Охридски“ от 52, 40. В „Паисий Хилендарски“ от
52, 88.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Костадинов……..
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Така ще обясня. Сега ще ви кажа тезата. В селата на общината, нямаме село над 7
човека………Ще видиме тази година. Икономиката нали се гради в селата. Или не се гради в
селата. Така, отнемането на деца от селата обуславя ли затварянето на училищата. Това ще
окаже ли ефект върху икономиката на Дупница? Обезлюдяването на селата ще има ли ефект
върху икономиката? Училищата имат ли значение за селата? Отнемането на деца от селата ще
удари ли икономиката пряко?
Г-н Председател. Управляващи към кмета се обръщам. Отново колеги няма да искам
извънредна сесия обаче ви обръщам внимание, че процесите в образованието се задълбочават.
Кражбите и трансферите на ученици се задълбочават. За сега ще кажа само това.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Д-р Соколов, заповядайте.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Аз ще бъда кратък в изказването днеска. Благодаря ви.
Г-н Председател, към вас имам един апел. Ние сме гласували некакъв Правилник. Има
една приказка „нерде Ямбол, нерде Стамбул“. Ние можеме разбира се да пренесеме през девет
планини в десета дадена тема ама да си говориме по същество. Това първо. Аз вярвам на
Председателя на ОбС. Приемете го като декларация. И ще кажа честна гвардейска тука г-н
Председател. За хората които са в залата да знаят, че има трима човека,които на времето са
отбивали този ангажимент в гвардейското поделение. Г-н председателя е един от тези. Разбира
се с още двама човека в залата. Та от казаното от г-н Костадинов стигам до извода, че
програмата на ГЕРБ за този мандат за който сме в навечерието на изтичането на този мандат,
така наречената ски зона е мираж, да не кажа нещо друго, което означава, че тя не е стъпила
на некаква база, а по скоро е стъпила на някакви илюзии. Но няма нищо страшно уважаеми
колеги. Ако не можеме да направиме ски зона, аз предлагам да остане идеята за Дупница
пристанищен град. Това е вид инвестиция. Дупница, пристанищен град.
По отношение на инвестициите към г-н Костадинов. Хубаво е когато се направи дори
една будка за вестници, когато се направи е хубаво.Обаче според мен Костадине, позволявам
си на малко име да кажа, това по моите стандарти не е инвестиция. Това не е стратегия. Това
не е дългосрочно това за което говориме по тази точка. Това не краткосрочно камо ли
дългосрочно планиране на приходите на тази община. За хубаво или за лошо, аз бях в тази
зала заедно с г-жа Инкьова от общ. съветници не си спомням ако някой съм пропуснал да ме
прощава. Един бивш кмет представи икономиката за последните „Х“ години от 44 год. до
днешни дни е запознавайки се с някои от детайлите да ви кажа сме допуснали според мене
непоправими, необратими сме нанесли щети и на тези които ще останат след нас. За
съжаление го казвам.
Към днешна дата г-н Костадинов, ако в Дупница………за това прогнозата, средната
прогноза е с около 100 000 годишно да се увеличава. За това. Ако тренда който ни е показан
тука и аз нямам правото и как да кажа, нямам съмнението, че администрацията и кмета не са
си свършили професионално работата. Това е на база на днешния ден. Ако не се промени
нещо стремглаво в нашата община, тенденцията за следното нещо – улиците по които ходим,
водата която пием, въздуха ако щете който дишаме, ще останат такива каквито са днес. Те ще
бъдат непроменени. А света тича бих казал не върви а тича със страхотни темпове в други
посоки. За това с едно съм съгласен с Костадин, че освен всички и ОбС не генерира
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достатъчно идеи в тая посока. Не сме били провокаторите да генерираме или привлечеме
крупен, сериозен или сериозни инвеститори. Нашия град е забравен и от Господ, до някаква
степен можем да го кажем. Но, приключвам със следното изречение. Ние преди няколко дни в
тази зала се събрахме на тема, където бяхме според мен грубо манипулирани, защото чухме
само едната страна. Дори и когато има убийство се дава думата и на убиеца. Нали това е бих
казал абсолютно правно изискване. Последната дума има право да каже признава, непризнава.
Имаше дискусия по отношение на състоянието на едно от отделенията в общинската
болница. Как искаме да има какъвто и да е тренд в някаква посока, когато ние на входа онова
което ни чака и което искаме да стои в тази зала и да върши определени и мениджърски и
инициативи да провежда, ние там в момента го подлагаме на съмнение да го има или да го
няма или ако го има ще го има с някаква мога да кажа некаква маневра административна,
което е несериозно. Там няма политика. Политиката трябва да тръгне според мен за
инвестициите точно от там. Да стимулираме, да дръпнеме, да помислим в тази посока. Има
общини съседни които мислят в тази посока и по отношение на раждаемост и по отношение
на учебен процес и по отношение на студенти и връщането в съответните населени места.
Буквално след 1, 2 часа ще бъда в такова населено място където кмета от години стимулира
всеки студент, който реши в следващите 5 години след завършването си да се върне в родното
място и да работи. Абсолютна политика на общината. Ако проявите интерес мога да ви кажа
конкретни цифри и факти.
Приключвам. Бях решил преди това да кажа това пропуснах и за да не остане у мене
горчилката, че съм забравил нещо исках да кажа за тези, които се чувстват така или поне
пристрастни към тази идея. За сега довиждане новодомци, ще се видим след 1 месец.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Соколов.
Има ли някой който иска да вземе отношение? Имате думата г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, мислех си от къде да почна. Г-н Пехливански, в едно сте прав, че една община
разполага с това което има и на база на това прави каквото може. Напълно е прав и г-н
Костадинов. Когато тръгваме да говорим избирателно трябва малко така да се напъваме да си
спомняме какво сме правили. Сега не ми се искаше да го давам примера, ама ще го дам.
Спомням си едни ваши реакции колеги отляво при продажби на имоти как гласувахте против.
Аргумент сериозен не чух, имахте аргумент едва ли не що па да се продава. Земи над 1 дка ако
си спомняте, преди да влезе ограничението по чл. 19. Значи, когато някой търси да закупи
нещо го търси за да инвестира. Като инвестира нещо т.е. ресурс за да направи бизнес,
автокъща, каквото щете да е идеята каква е. Идеята е освен себе си чисто финансово да
облагодетелства, все пак и да развива някаква дейност. Тема промишленост на ниво огромни
предприятия, аз не знам защо още някой храни. Мисля, че това е илюзия. Преди време се
посвених така ясно да го кажа, после с половин уста, сега ще го кажа дето се казва с пълно
гърло. Тоя град, тая община има бъдеще в туризъм. Колегата Соколов си каза репликата и
излезе. Той приключи сесията, направи си политическото изявление. Проф. Щерев говори ли
на някой нещо? Доайена в изследване в термалните води на територията на България.
Неоспорим, безспорен експерт. Община Дупница има договор с него от миналата година в 3
етапа. Първият етап приключи. Доказано е наличието на термални води. Вторият етап е да се
определят местата където да се сондира. Имаме очаквания като дебит и температура. Туризъм
на една община като нашата освен във вида в който е по северния склон на Рила….. Не го
виждам Киката кмета на с. Бистрица. Без наличието на такива екстри е на едно много пониско ниво. Имотите над ж.к. „Бистрица“ осма година 1 кв.м. не съм позволил да се продава.
Общински имот. Частен не мога да спра. Подтекста е един единствен. Това са имоти от които
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общината има възможност да изкара немалко пари, да не кажа много, като бъде реализирано
сериозно начинание. Ето обявявам го официално. Та идеята туризъм не е затворена, нито
имагинерна, нито измислена. Говориме за тема която за да стигне до крайно решение има
много работа.
Бюджета ни. Бюджета е такъв какъвто си го правиме. Искаме да имаме най-ниските
данъци и налози, искаме да имаме големи приходи. Как става? Всички искаме да сме коректни
към нашите съграждани. Аз лично за цена на вода понеже беше отворена темата, категорично
бях против да се променя докато водопреносната мрежа е в този вид. Една услуга за да
покачиш цена на ползване, трябва да я предоставяш качествено. Към този момент това е
аргумент за мен сериозен, отстоявам го. Каква е цената едва ли знаете. Няма значение.
Влязохме във В и К асоциация на други места цената беше променена, Община Дупница не.
Някои услужливи колеги по сайтове бяха записали, че цената ще бъде не знам колко си……Е
няма да е. В момента коя цена плащате? Тази която беше.
Дали са автокъщи дето казва Костадинов, дали е будка, както каза Соколов, кой каквото
може да прави да го прави. Има обаче данни, които не бива да ги изопачаваме и да бягаме от
тях. На областно ниво Община Дупница стои най-добре от останалите населени места. Дали е
за хвалба, дали не не знам, друга тема. Човек ако търси да се сравнява с някой на по-ниско
ниво ще си намери начин. Не ми е това идеята. Че могат да се правят неща които примерно не
сме направили винаги съм за. Който колега е дошъл от вас с някакво намерение дали от ляво,
отдясно, където и да е. Някой да е дошъл с желание да помогне или да доведе някой, който
иска нещо да направи в града и е върнат. Аз такъв не знам. Ако има някой нека да каже. А пък
и от друга страна да се слагаме в категория на загиващи мисля, че пак не е коректно.
Някой ако иска от колегите нещо да добави. Ако има въпроси разбира се.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Чимев. Г-н Пехливански изказвахте се, ползвахте право на реплика.
Реплика към кмета, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
До някъде приемам вашето становище и забележки. Туризма добре. Това не означава,
че……..Аз говоря за малката икономика. Да нема само шивачки, да нема само такива подобни
неща. Нещо да помислим за някое друго предприятие. Какво лошо има в това. Аз не говоря за
голямата икономика. Когато ние бяхме в първите 15 едно време преди 90 год., първите 15.
Биехме много окръжни градове. Правилно, лошо, добри предприятия, лоши, били сме. Не
говоря за това нещо въобще. Хората от ляво, ако има ОбС в България, където опозицията да ви
е гласувала толкова много…….Там може би имаше 2, 3 случая за продаване на земи. Но вие
имате една опозиция, която абсолютно нито едно стратегическо или по-важно решение не е
гласувала против. От какво се оплаквате, аз не виждам. Даже аз в некои моменти не мога да се
позная, не мога да позная и групата, нали. И само това го правиме в интерес на общината,
защото няма ли политическо спокойствие, нема инвестиции. Така, че това ми е репликата.
Съвсем добронамерена. Туризма добре, но не само туризъм.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански. Г-жа Симова, заповядайте.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА – общ. съветник:
Аз вече си отложих пътуването така, че мога да си остана до довечера. Г-н Пехливански
искам да го попитам какво против шивачките има.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
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Колеги, моля. Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Колеги, пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение №
51/2018 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура и чл. 13, ал. 6 от Наредбата за
общинските публични финанси и управление на общинският дълг, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 45
1. Общински съвет – гр. Дупница приема средносрочната бюджетна прогноза в частта
за местните дейности на Община Дупница за периода 2020– 2022 година.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Точка втора от дневния ред докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане на Правилник за изменение на ПРАВИЛНИК за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница. /
вх.№ 171/ 15.03.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Здравеопазване. Благодаря ви.
Колеги, имате думата за изказване. Не виждам желаещи. Да.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Благодаря.
Колеги, тука ясно е разписано променяме цена от 1500 на 2000 лв. Една от според мен
новаторските и много добре позиционирани теми в Община Дупница. И тука искам да
благодаря г-н Пехливански. Аз когато казах колегите отляво не визирах, че пречат на
работата, а конкретен повод беше. Имайки предвид, че без ваше съвместно участие и
добронамереност, такива докладни няма как да минават и не само такива. Всички които касаят
Община Дупница. Сега тук е г-жа Александрова, имаме над 30 деца родени благодарение на
нас всички с това което правим. Така, че тук идеята е да помогнем още малко имайки предвид,
че това е една скъпа процедура, която и при желание за голяма част е трудно. Подтекста е
този.
Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Чимев. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Ще стана защото ми е малко жал за г-н председателя на ОбС, който е болен и сега тука
щеше нали……. Понеже той ходи на приеми и той прие поздравления и са вие като се
изказахте, аз се почувствах малко така ми стана криво, някакси се намесихте в неговата
територия. Искам да го поздравя така от дистанция, да му кажа колко хубаво и колко добро
нещо сме свършили и дано това продължава занапред и да се раждат все повече деца, и ние ще
продължаваме да се грижиме за решаване на демографската криза.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Има ли други желаещи. Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
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1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 8 от Закон за нормативните актове, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 46
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1. Общински съвет – Дупница приема изменение на ПРАВИЛНИК за финансово
подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица,
живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница
§1. Изменя се чл. 3, ал. 4 като цифрата „1500“ се заменя с „2000“;
§2. Изменя се чл. 6, ал. 2 като “Комисията, е в състав от 7 /седем/ члена, от които 3
/трима/ представители на общинска администрация, 3 /трима/ общински съветници и 1
/един/ представител на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата и
пациентите в областта на репродуктивното здраве” се заменя с “Комисията, е в състав от 7
/седем/ члена, от които 4 /четирима/ представители на общинска администрация, 3 /трима/
общински съветници”
§3. Изменя се чл. 20, ал. 1 като „лечебното заведение“, се заменя със „заявителя“.
§4. Настоящите изменения към Правилника влизат в сила от датата на приемането им.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Минаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за продажба на самостоятелен обект с
идентификатор 68789.606.254.1.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Дупница, с площ 33,54 кв.м, с адрес гр.Дупница, ул. ”Солун” № 4, ет.3. /вх.№ 172/ 15.03.2019
г./
Становище на икономическата комисия. На ТСУ. Благодаря ви колеги.
Имате думата. Има ли желаещи. Не виждам желаещи.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
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23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.74, т.1 и чл.76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 47
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68789.606.254.1.40, град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №3005-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 3, обект 40.
Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68789.606.254, предназначение на самостоятелния обект: За здравни и
социални услуги, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 33,54 кв.м, ведно с
1,44% от общите части на сградата и от правото на строеж.
2. Общински съвет Дупница взема решение за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване на следния общински недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68789.606.254.1.40, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от
30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с адрес на имота: град Дупница, улица ”Солун” №4, етаж 3, обект 40. Самостоятелният обект
се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.606.254,
предназначение на самостоятелния обект: За здравни и социални услуги, брой нива на
19

обекта: 1, посочена в документа площ: 33,54 кв.м, ведно с 1,44% от общите части на сградата
и от правото на строеж – частна общинска собственост по АОС №3997/30.10.2014 год., с
пазарна оценка в размер на 18 635 лв. /осемнадесет хиляди шестстотин тридесет и пет лева/.
3.Общински съвет Дупница определя:
3.1.Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
3.2.Размер на депозита за участие в търга – 1 863. 50 лв. /хиляда осемстотин шестдесет
и три лева и петдесет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
3.3.Вид на търга – публичен търг с явно наддаване чрез представяне от участниците
на предложенията пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга.
3.4.Стъпка на наддаване 5% от пазарната оценка.
4.Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
5.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с
идентификатори 68789.25.60, 68789.25.58, 68789.25.56, 68789.25.54, град Дупница, община
Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 174/ 15.03.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Комисията по ТСУ. Благодаря ви колеги.
Имате думата. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ,
чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.4 и чл.76 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 48
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част III, т.А “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следните имоти:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.60, град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с
адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 845 кв.м. /осемстотин
четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 398027 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и седем/. Имотът не
съдържа сгради.
1.2 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.58, град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с
адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 746 кв.м. /седемстотин
четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по
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предходен план: 398026 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и шест/. Имотът не
съдържа сгради.
1.3 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.56, град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с
адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 937 кв.м. /деветстотин тридесет и
седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 398023 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради.
1.4 Поземлен имот с идентификатор 68789.25.54, град Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Дупница, с
адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 1 366 кв.м. /хиляда триста
шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 398020 /триста деветдесет и осем хиляди и двадесет/. Имотът не съдържа
сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 68789.25.60,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ
845 кв.м. /осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 398027 /триста деветдесет и осем хиляди и
двадесет и седем/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост,
съгласно АОС №4963/10.01.2019 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 16.90 лв. /шестнадесет лева и деветдесет
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.1.3. депозит за участие в търга – 3.38 лв. /три лева и тридесет и осем стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.1.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв., еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот, за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.1.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.1.2 от
настоящото решение, в размер на 1.69 лв. /един лев и шестдесет и девет стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 68789.25.58,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ
746 кв.м. /седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 398026 /триста деветдесет и осем хиляди и
двадесет и шест/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост,
съгласно АОС №4964/10.01.2019 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
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2.2.2. начална тръжна наемна цена – 14.92 лв. /четиринадесет лева и деветдесет и две
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.2.3. депозит за участие в търга – 2.98 лв. /два лева и деветдесет и осем стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от
настоящото решение, в размер на 1.49 лв. /един лев и четиридесет и девет стотинки/
2.3 Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 68789.25.56,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ
937 кв.м. /деветстотин тридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 398023 /триста деветдесет и осем хиляди и
двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно
АОС№4965/10.01.2019 год.
2.3.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.3.2. начална тръжна наемна цена – 18.74 лв. /осемнадесет лева и седемдесет и
четири стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от
ЗДДС;
2.3.3. депозит за участие в търга – 3.75 лв. /три лева и седемдесет и пет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.3.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.3.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.3.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.3.2 от
настоящото решение, в размер на 1.87 лв. /един лев и осемдесет и седем стотинки/.
2.4. Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 68789.25.54,
град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: град Дупница, с адрес на поземления имот местност „Вуча поляна“, с площ 1
366 кв.м. /хиляда триста шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: „Зеленчукова градина“, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 398020 /триста деветдесет и осем хиляди и
двадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС
№4966/10.01.2019 год.
2.4.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.4.2. начална тръжна наемна цена – 27.32 лв. /двадесет и седем лева и тридесет и две
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
2.4.3. депозит за участие в търга – 5.46 лв. /пет лева и четиридесет и шест стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.4.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.4.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.4.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.4.2 от
настоящото решение, в размер на 2.73 лв. /два лева и седемдесет и три стотинки/.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
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***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен
фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с
идентификатор 68789.168.18 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 176/ 18.03.2019
г./
Становище на икономическата комисия. Благодаря. Благодаря арх. Пилев.
Имате думата колеги. Не виждам желаещи.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 49
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Никола Павлов
Почеканов съгласно Решение № 3100/09.02.2000 г. на Поземлена комисия - гр.Дупница и
скица-проект № 15 – 611003-27.08.2018 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 68789.168.18 по кадастралната карта на град
Дупница с адрес на поземления имот: град Дупница Община Дупница, Област Кюстендил,
местност “Отовица”, с площ 2.375 дка, начин на трайно ползване: Нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен
фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с
проектен идентификатор 68789.21.312 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 177/
18.03.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Благодаря г-н Димитров. Благодаря ви арх.
Пилев.
Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров

отсъства
за
за
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4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 50

26

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 Стефан Христов
Тасков съгласно Решение № 2437/16.11.1998 г. на Поземлена комисия - гр.Дупница и скицапроект № 15 – 173163-27.02.2019 г, както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.21.312 по кадастралната карта на
град Дупница с адрес на поземления имот: град Дупница Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Дренски рид”, с площ 5.449 дка, начин на трайно ползване: Нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен
фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с
идентификатор 65245.4.112 и Поземлен имот с идентификатор 65245.4.74 по кадастралната
карта на село Самораново. / вх.№ 178/ 18.03.2019 г./
Становище на комисиите. Благодаря ви колеги.
Имате думата. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов

отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
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24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за

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

23
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 доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 51
1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на възстановяване на собствеността в
съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Иван Христов
Гусийски съгласно Решение № С-475/27.12.1994 г . по заявление вх. №3602/29.01.1992 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скици-проект №15-202828-02.04.2018 г. и 15-20260702.04.2018 г.., както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 65245.4.112 с площ 0.377 дка по кадастралната
карта на село Самораново, съгласно скица – проект №15-202828-02.04.2018 г. издадена от
СГКК – Кюстендил, за възстановяване право на собственост на наследниците на Иван
Христов Гусийски по заявление вх. №3602/29.01.1992 г., начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
2. Поземлен имот с идентификатор 65245.4.74 с площ 5.092 дка по кадастралната
карта на село Самораново, съгласно скица – проект №15-202607-02.04.2018 г. издадена от
СГКК – Кюстендил, за възстановяване право на собственост на наследниците на Иван
Христов Гусийски по заявление вх. №3602/29.01.1992 г., начин на трайно ползване: Друг вид
нива.
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2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен идентификатор
65245.3.512 по кадастралната карта на село Самораново. / вх.№ 179/ 18.03.2019 г./
Становище на комисиите. Положително. Благодаря ви колеги.
Имате думата. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
отсъства
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
29

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

23
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 доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 52
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 Борис Николов
Гусийски съгласно Решение № С-453/08.02.1995 г . по заявление вх. №2775/13.01.1992 г., на
Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-306960/16.05.2018 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.3.512 по кадастралната карта на село
Самораново с адрес на поземления имот: село Самораново, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Герено”, с площ 3.600 дка, начин на трайно ползване: Нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Последната от тази поредица. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен
фонд в изпълнение на задълженията по §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи /ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с
проектен идентификатор 68789.27.544 по кадастралната карта на град Дупница. / вх.№ 180/
18.03.2019 г./
Становище на комисиите. Положително. Благодаря ви колеги.
Желаещи за изказване. Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров

отсъства
за
за
30

4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 и т.2 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ,
бр.61 от 2016 год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 53

31

1.Общински съвет Дупница предоставя за възстановяване земи от общинския
поземлен фонд, с цел признаване на правото на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници на Асен Манчев Панев и Йорданка Димитрова Панева
съгласно Решение № 3560/18.01.2005 г. на Поземлена комисия - гр.Дупница и в изпълнение
на Решение №941/06.12.2004 г. на Районен съд – Дупница и скица-проект № 15 –
513291/25.11.2015 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 68789.27.544 по кадастралната карта на
град Дупница с адрес на поземления имот: град Дупница Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Курт баир”, с площ 1.276 дка, начин на трайно ползване: Лозе.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Приемане на решение за определяне на начална месечна наемна
цена за 2 броя поземлени имота: имот с идентификатор 68789.24.77, с площ 7 409 кв.м –
частна общинска собственост по АОС № 1721/16.06.2009 г. и имот с идентификатор
68789.24.76, с площ 4 199 кв.м – частна общинска собственост по АОС № 1722/16.06.2009 г.,
находящи се в гр. Дупница, парк „Рила“. / вх.№ 181/ 18.03.2019 г./
Становище на комисиите. Положително. Благодаря ви колеги.
Имате думата г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, позволете ми да направя едно предложение за допълване. Към т. 2 в частта
решение. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна
наемна цена в размер на 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/, в която не е включено 20%
ДДС, общо за 2 броя общински недвижими имоти. Предложението да допълнение е за „ , за
периода от 01.06 до 30.09“. Т.е. от 1 юни до края на месец септември.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Имате думата колеги. Има ли желаещи? Заповядайте г-н Петров.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Г-н Председателстващ.
Колеги.
Всички знаем, че парк „Рила“ е един от символите на Дупница и знам колко е посещаем
и от гости и от съграждани и аз ще подкрепя всяка една идея която става въпрос за развитието
на парка. Разглеждайки докладната само, че възникват няколко въпроса които ще помоля да
ми бъдат отговорени. Питането ми е г-н кмете, може би към вас или към общинска
администрация които са подготвили докладната. Първо може би към самата докладна
трябваше да бъде приложен стария договор за наем, за да може да се запознаят всички
подробно общ. съветници с клаузите по самия договор, който е бил преди за да може по-лесно
да дискутираме сега докладната. Следващото което ми прави впечатление, че в докладната не
са описани мотивите за прекратяване на стария договор. Ако може да ги изясниме какви са
мотивите. В докладната е описано, че е проявен интерес към дадените имоти и ако може да ни
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запознаете с лицата, които са проявили интерес, едно ли е или са повече, предполагам, че са
юридически лица. И последното е дали тези които са проявили интерес лица имат нещо общо
свързано със стария наемател. Това са въпросите които ще помоля да ги изясним.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Петров. Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
По стария договор, договора беше за 10 години. Сключен е 2011, месец ще ви излъжа,
наемната цена беше същата. Разликата която се явява не е в наемна цена, тук говорим за
предложение за първоначална наемна цена. Идеята на докладната е тази. Разликата е в
периода. Имайки предвид, че докладната касае басейна в парка. Ползвателите по стария
договор като обяснение е нерентабилност в едногодишния наем. Имайки предвид, че
ползването на басейна не се ползва целогодишно, а се ползва определен период от време. Това
е мотива в заявлението което беше входирано. А относно заявен интерес. Не знам колегите ако
имат…….. Г-жа Китанова ще ви обясни. Т.е. в нашите правомощия като предложение да
коментираме наемна цена, да коментираме период, т.е. да коментираме условията при които
евентуално бихме съгласни това нещо да бъде отдадено под наем.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Заповядайте г-жо Китанова.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – зам. Кмет:
Благодаря. Още малко искам да добавя към мотивите за прекратяване на доскоро
действащия договор за наем. Той беше прекратен по взаимно съгласие бих казала между двете
страни. Беше подадено заявление от сегашния наемател. Да действително за него този наем и
заплащането му което би следвало да бъде целогодишно е нерентабилно. От друга страна за
Община Дупница съществуващия договор за наем също беше нерентабилен защото в него
беше ясно записано, че всички инвестиции направени от наемателя, следва да бъдат
приспадани от наемните вноски. И в случая ние трябваше да приспаднем една голяма
инвестиция, която беше направена още в началото на пускане на обекта. Не мога да изброя
дори всички дейности, които ни бяха представени и това беше изграждане на оградата, на
външен бар, помпи на басейн, редица, редица неща. И всъщност се оказа, че общината един
много голям период от време 6, 7 години приспада едни разходи на наемател и няма приходи.
Така, че за това казвам по взаимно съгласие защото от тук нататък следващия договор ще бъде
с реален приход.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-жо Китанова. Други желаещи за изказване? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване. Гласуваме допълнението, което направи инж. Чимев. В т. 2
да се добави „ , за периода от 01 юни до 30 септември“.
Който е съгласен с така предложеното изменение на проекта за решение, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
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Приема се предложението.
Колеги сега пристъпваме към гласуване на докладната по същество.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал.
1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 54
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.А „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем”, със следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 68789.24.77 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-1410-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър –
Кюстендил, с площ 7 409 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“;
начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор:
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за състезателна и развлекателна дейност, с
местонахождение на имота: област с административен център Кюстендил, община Дупница,
град Дупница, парк „Рила“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1721/16.06.2009
г. и скица на поземлен имот № 15-184925 от 01.03.2019 г. на служба по геодезия,
картография и кадастър – гр. Кюстендил;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.24.76 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-1410-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър –
Кюстендил, с площ 4 199 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“;
начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор:
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за спортни дейности, с местонахождение на имота:
област с административен център Кюстендил, община Дупница, град Дупница, парк „Рила“,
частна общинска собственост, съгласно АОС № 1722/16.06.2009 г. и скица на поземлен имот
№ 15-198146 от 07.03.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил;
2. Общински съвет Дупница взема решение за определяне на началната месечна
наемна цена в размер на 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/, в която не е включено
20% ДДС, общо за 2 броя общински недвижими имоти, за периода от 1 юни до 30 септември.
- Поземлен имот с идентификатор 68789.24.77 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-1410-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър –
Кюстендил, с площ 7 409 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“;
начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор:
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за състезателна и развлекателна дейност, с
местонахождение на имота: област с административен център Кюстендил, община Дупница,
град Дупница, парк „Рила“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 1721/16.06.2009
г. и скица на поземлен имот № 15-184925 от 01.03.2019 г. на служба по геодезия,
картография и кадастър – гр. Кюстендил;
- Поземлен имот с идентификатор 68789.24.76 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със Заповед № КД-1410-76/27.03.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър –
Кюстендил, с площ 4 199 кв.м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“;
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начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, със стар идентификатор:
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – за спортни дейности, с местонахождение на имота:
област с административен център Кюстендил, община Дупница, град Дупница, парк „Рила“,
частна общинска собственост, съгласно АОС № 1722/16.06.2009 г. и скица на поземлен имот
№ 15-198146 от 07.03.2019 г. на служба по геодезия, картография и кадастър – гр.
Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка в дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Отмяна на Решение № 44/22.02.2019 г. и вземане на ново решение
за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български Червен кръст” на
общински недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г.,
представляващ самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6 по КК на гр. Дупница, с площ 50.00
кв. м. / вх.№ 182/ 18.03.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Благодаря. Благодаря арх. Пилев.
Имате думата колеги. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева

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

отсъства
за
за
за

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

29
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 45,
ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от
Закона за общинската собственост, и чл. 61, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 55
1. Общински съвет Дупница отменя Решение № 44/22.02.2019 г. по протокол №
2/22.02.2019 г. на ОбС Дупница.
2. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г., в т. З от част ІІІ – “Имоти,
които Община Дупница има намерение да предостави за ползване”, със следният имот:
самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет, имот сто двадесет и девет, сграда едно,
обект шест/ гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил по КК и КР, одобрени със заповед
300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение: няма
издадена заповед за изменение на КККР; адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев“ №
19А, ет. 3, обект 6; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с ид. 68789.17.129; предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена
дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 50.00 кв. м; прилежащи
части: няма данни; стар идентификатор: няма, съгласно схема № 15-110472/08.02.2019 г.,
издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Кюстендил - частна общинска
собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г.
2. Общински съвет Дупница взема решение за учредяване на безвъзмездно право на
ползване, за нуждите на Планинската спасителна служба към БЧК, Отряд № 9 гр. Дупница,
на Сдружение „Български Червен кръст“, ЕИК 000703415, със седалище и адрес на
управление гр. София 1402, р-н Лозенец, ж. к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76, чрез
своята териториална структура ОС на БЧК, гр. Кюстендил, ЕИК 0007034150239, върху
общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с ид. 68789.17.129.1.6
/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район
седемнадесет, имот сто двадесет и девет, сграда едно, обект шест/ гр. Дупница, общ.
Дупница, обл. Кюстендил по КК и КР, одобрени със заповед 300-5-56/30.07.2004 г. на
Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение: няма издадена заповед за
изменение на КККР; адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев“ № 19А, ет. 3, обект 6;
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самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с ид.
68789.17.129; предназначение на самостоятелния обект: За културна и обществена дейност;
брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 50.00 кв. м; прилежащи части:
няма данни; стар идентификатор: няма, съгласно схема № 15-110472/08.02.2019 г., издадена
от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Кюстендил - частна общинска
собственост по АОС № 4037/26.01.2015 г.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да сключи договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имота, подробно описан в т. 2 от решението, на
Сдружение „Български Червен кръст“, ЕИК 000703415, със седалище и адрес на управление
гр. София 1402, р-н Лозенец, ж. к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76, чрез своята
териториална структура ОС на БЧК, гр. Кюстендил, ЕИК 0007034150239, за срок от 10
/десет/ години, считано от датата на подписването му.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлен имот с
идентификатор 68789.21.90 град Дупница, община Дупница, обл. Кюстендил – частна
общинска собственост. / вх.№ 183/ 18.03.2019 г./
Становище на икономическата комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми колеги.
Значи г-н Пехливански, не ми излиза от ума преди малко какво казахте. Защо още се
правят автокъщи, била поливна земята. Съвсем добронамерено, най, най, най приятелски. Това
даже не бива да го говориме. Сега някой някъде ще каже „абе знаете ли нещо май там ще
спират автокъщите, нещо май…….“ Не го казвам като упрек и не ме разбирайте криво. Ето
докладна като тази са показател, че нещо се случва. Казахте да бъдеме малко поконструктивни. Ето живота си тече и ние трябва да помагаме, а не да пречим. Човека иска да
наеме 45 дка в „Дренски рид“. Очевидно ще се занимава с животновъдство и т.н. Напомням,
че Дупница има 50 000 дка само по чл. 19, където могат да се ползват за всякакво
предназначение и там където се обособява леко, леко някоя индустриална зона, вие казвате
защо. Даже съм в течение, че общината готви да се извършат локални платна и
електрификации, това което трябва да с е свърши. Това е пътя. Не ми излиза от акъла за тези
инвестиции и т.н.
Икономическата комисия дава положително становище.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Пилев. Благодаря.
Колеги имате думата за изказване. Не виждам желаещи за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1
и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.4 и чл.76 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 56
1.Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
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1.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 68789.21.90 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземления имот: местност Дренски рид, площ 45491/четиридесет и пет хиляди
четиристотин деветдесет и един квадратни метра/ кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при
неполивни условия: 0 /нула/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 170005
/сто и седемдесет хиляди и пет/, съгласно АОС №2728/25.04.2014 год.
1.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
1.2.1. начална тръжна наемна цена – 1000.80 лв. /хиляда лева и осемдесет стотинки/ за
година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
1.2.2. депозит за участие в търга – 200.16 лв. /двеста лева и шестнадесет стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
1.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
1.2.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;
1.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.1.2.1 от
настоящото решение, в размер на 100.08 лв. /сто лева и осем стотинки/ лв.
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение
за
безвъзмездно
придобиване
на
недвижим
имот
–
частна
държавна
собственост,представляващ ПИ с идентификатор 68789.16.123 по КК и КР на гр. Дупница,
ведно с построените в него 28 бр. сгради. / вх.№ 185/ 19.03.2019 г./
Становище на ИК.
Положително становище. Благодаря.
Комисията по ТСУ.
Положително становище. Благодаря.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
По тази докладна д-р Николова същия упрек можеше да имате или същото питане.
Това са сградите на бившето поделение. Това е информация от преди 3 години края
на 2014, 2015 стартирахме.
/ обаждане от залата/
Мисълта ми е друга. Там има т.н сграден фонд, това са едни съборени сгради. Имайки
предвид, че там влизат хора, които нямат работа по принцип. Тук въпроса беше в
собствеността. Имота към момента е собственост на областна администрация, респ. на
областния управител. Надявам се колеги това което се предлага като идеен проект да прави
някакво впечатление, споделяйте го не е лошо. Препъни камъка беше икономическата
обосновка. Искаха с придобиването община Дупница да реализира някакви приходи с които
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да оправдае необходимостта от ползване. Това отпадна, което е хубаво имайки предвид, че е
на такова възлово място на територията на града ни. Наоколо е жилищен комплекс, в близост
е до две училища…място където нашите деца могат да уплътняват време.
Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Чимев.
Имате думата.
Не виждам желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

Резултата от гласуването е:
“ЗА”
“ПРОТИВ”

29
няма
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“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
чл.54 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за Общинската
собственост и чл.4, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год./ чл. 21, ал.1 т.8, чл. 27, ал. 4
и ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 57
1. Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде прехвърлена на Община
Дупница безвъзмездно собствеността върху поземлен имот 68789.16.123 , гр. Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, ул. „Св. Георги“ № 2А по КК на гр. Дупница, одобрени
със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.
Дупница, ул. „Св. Георги“ № 2А с площ 12 930 кв.м , вид собственост Държавна частна, вид
територия урбанизирана, НТП ниско застрояване /до 10 м/, ведно с построените в него
сгради: сграда 1 с идентификатори № 68789.16.123.1,сграда със специално предназначение,
със застроена площ 29 кв.м, брой етажи: 1; сграда 2 с идентификатор 68789.16.123.2 сграда
със специално предназначение, със застроена площ 82 кв.м, брой етажи: 1; сграда 3 с
идентификатор 68789.16.123.3 сграда със специално предназначение, със застроена площ от
119 кв.м, брой етажи: 1; сграда 4 с идентификатор 68789.16.123.4 сграда със специално
предназначение, със застроена площ от 523 кв. м, брой етажи: 1; сграда 5 с идентификатор
68789.16.123.5 сграда със специално предназначение, със застроена площ от 170 кв. м, брой
етажи: 1; сграда 6 с идентификатор 68789.16.123.6 сграда със специално предназначение,
със застроена площ от 150 кв. м, брой етажи: 1; сграда 7 с идентификатор 68789.16.123.7
сграда със специално предназначение, със застроена площ от 318 кв. м,брой етажи: 1; сграда
8 с идентификатор 68789.16.123.8 сграда със специално предназначение, със застроена площ
от 338 кв. м, брой етажи: 1; сграда 9 с идентификатор 68789.16.123.9 сграда със специално
предназначение, със застроена площ от 12 кв. м, брой етажи: 1; сграда 10 с идентификатор
68789.16.123.10 сграда със специално предназначение, със застроена площ от 170 кв. м, брой
етажи: 1; сграда 11 с идентификатор 68789.16.123.11 сграда със специално предназначение,
със застроена площ от 28 кв. м, брой етажи: 1; сграда 12 с идентификатор 68789.16.123.12
сграда със специално предназначение, със застроена площ от 185 кв. м, брой етажи: 1;
сграда 13 с идентификатор 68789.16.123.13 сграда със специално предназначение, със
застроена площ от 33 кв. м, брой етажи: 1; сграда 14 с идентификатор 68789.16.123.14 сграда
със специално предназначение, със застроена площ от 191 кв. м, брой етажи: 1; сграда 15 с
идентификатор 68789.16.123.15 сграда със специално предназначение, със застроена площ от
189 кв. м, брой етажи: 1; сграда 16 с идентификатор 68789.16.123.16 сграда със специално
предназначение, със застроена площ от 699 кв. м , брой етажи: 2; сграда 17 с идентификатор
68789.16.123.17 сграда със специално предназначение, със застроена площ от 36 кв. м, брой
етажи: 1; сграда 18 с идентификатор 68789.16.123.18 сграда със специално предназначение,
със застроена площ от 151 кв. м, брой етажи: 1; сграда 19 с идентификатор 68789.16.123.19
сграда със специално предназначение, със застроена площ от 37 кв. м, брой етажи: 1; сграда
20 с идентификатор 68789.16.123.20 сграда със специално предназначение, със застроена
площ от 12 кв. м, брой етажи: 1; сграда 21 с идентификатор 68789.16.123.21 сграда със
специално предназначение, със застроена площ от 29 кв. м, брой етажи: 1; сграда 22 с
идентификатор 68789.16.123.22 сграда със специално предназначение, със застроена площ от
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196 кв. м, брой етажи: 1; сграда 23 с идентификатор 68789.16.123.23 сграда със специално
предназначение, със застроена площ от 389 кв. м, брой етажи: 1; сграда 24 с идентификатор
68789.16.123.24 сграда със специално предназначение, със застроена площ от 160 кв. м, брой
етажи: 1; сграда 25 с идентификатор 68789.16.123.25 сграда със специално предназначение,
със застроена площ от 162 кв. м, брой етажи: 1; сграда 26 с идентификатор 68789.16.123.26
сграда със специално предназначение, със застроена площ от 139 кв. м, брой етажи : 1;
сграда 27 с идентификатор 68789.16.123.27 сграда със специално предназначение, със
застроена площ от 79 кв. м, брой етажи: 1; сграда 28 с идентификатор 68789.16.123.28 сграда
със специално предназначение,със застроена площ от 196 кв. м, брой етажи: 2.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедура по придобиване
на собствеността.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от Славчо Павлов – общински
съветник, относно Одобряване разпределението на средствата, определени в бюджета на
Община Дупница за 2019г. , за финансово подпомагане на спортните клубове в Община
Дупница. / вх.№ 186/ 19.03.2019 г./
Становище на ИК.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги.
От името на ИК подчертавам на заседанието на комисията поканихме част от
клубовете, които имат отношение по темата. Явиха се няколко представители, аз съжалявам
че колегата Павлов изтегли докладната за промени в наредбата. От името на комисията
имаме 1 предложение. Тъй като стана ясно и от дебатите в тази зала и от дебатите в ИК, че
основните потърпевши по отношение на сегашното финансиране са клуба по кикбокс
„Патриот“ и клуба по силов трибой „Марек“, които не са олимпийски спортове.
Те присъстваха на срещата. И на двата клуба предвиденото в тази докладна е
значително над миналогодишното, бих казал двойно. Второ нека всички ни чуят много
внимателно, с оглед на наредбите, които приехме те имат възможност да кандидатстват за
организация на спортни мероприятия откъдето също може да получат финансиране. Клуба
по силов трибой момчето така каза, че тази година няма да организира първенство.
Инвестициите в един град зависят от културата и спортните мероприятия в този град. От
това и още от хиляда неща. Каза им се съвсем ясно как да кандидатстват по определените от
ОбС . в крайна сметка предложението на ИК все пак въпреки възможността за мероприятия
бихме искали от името на ИК да запишете предложение:
Т. 5 Резерв 10 000 лв. да стане 7 000 лв.
Т. 4.3 Спортен клуб по кикбокс „ Патриот” – 7020.00 лв., да стане 9020 лв.
Спортен клуб по силов трибой „Марек” – 2900.00 лв, да стане 3900 лв.
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Спортистите, които присъстваха и от олимпийски и неолимпийски спортове смята, че
такова увеличение и със санкция на кмета…това е единодушно предложение на всички,
които бяха на ИК.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Г-н Павлов становище на спортната комисия.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми колеги.
Г-н Костадинов изпревари малко събитията. Такъв е реда за съжаление, би трябвало
обаче да е запознат е едни промени, които комисията предлага, защото има допусната
техническа грешка. Тогава вече може да коментираме това, което предлагате.
Има допусната техническа грешка. Предлагам следните промени:
Т. 3.4 – ФК „Марек 1919” – сумата от 1000.00 лв., става 2 500 лв., тъй като
презумпцията, че те кандидатстват за втора година и принципа е този при който оценяваме
всички футболни клубове, които са в селата. Всички получават по 2 500 лв.
Има допусната техническа грешка: 4. 13. Клуб за здраве на ветераните и спортистите”
„Марек” – отпада това нещо, те присъстват в предишната точка.
Правейки тези промени г-н Костадинов резерва, който остава чисто математически…е
2 500 лв. този резерв сме записали, че е за индивидуални възнаграждения по преценка на
ОбС за високо спортно майсторство. Това се припокрива с това, което каза г-н Костадинов,
че с този резерв ние може да оперираме и да стимулираме състезатели, които смятаме, че са
заслужили.
Държа да отбележа, че резерва остава 2 500 лв..
Що се отнася до изтеглянето на докладната, изтеглихме докладната в промяна на
наредбата тъй като смятаме, че има доста други неща, които трябва да бъдат променени. В
момента водиме разговори със всички представители на клубове и с представители на
политическите партии и с хората, които са ангажирани с кметското ръководство, за да
създадеме една справедлива наредба, която да не ощетява никой. В същото време да бъде
справедлива към децата на Дупница, защото за мене не може да има разлика такава
фрапираща между олимпийски и неолимпийски спорт. Един пример моите 2 дъщери. Едната
тренира кикбокс, другата таекуондо. Едната иска каска, наколенки и ръкавици и другата иска
каска, наколенки и ръкавици. На едната трябва да дам 5 лв. а на другата 15 лв.. това не е
справедливо според мен.
Ако трябва в аванс да ви кажа ще промениме тази част, така че всички да получават
справедливо разпределение на средствата, защото основната функция на тая наредба е да
стимулираме спорта и децата на община Дупница.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Може ли един въпрос?
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Тока, което казва г-н Костадинов това взимане на 3 000 лв. и прехвърляне… Т. 4
пише: За финансиране на клубове , съобразно постигнатите спортно – технически резултати,
съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в
Община Дупница. Това е част от наредбата или част от предложение извън наредбата?
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Неговото ще отпадне няма как, защото математически е необосновано.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Това е въпрос на гласуване в зала.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Няма как да го гласуваме, след като няма такива средства. Обезсмисля се..

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ние говориме за финансиране по наредба. Вие правите предложение за промяна на
тези суми, тогава ако ще правиме промяна тази т. 4 ще бъде коректно за мен да се изпише:
За финансиране на клубове и да елиминираме всичко останало.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Съгласно наредбата…ако вземе за в бъдеще от резерва…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Уважаеми г-н Павлов.
Тази кашичка забърка вашата комисия и ние се опитваме да изметеме акото ако може.
Има огромни брожения преди малко като казах, че в този съвет се говори нещо то има
огромен резонанс отвън – спортните клубове. Самия председател на спортната комисия каза,
че има проблем в тези 2 клуба извън олимпийски. Комисията поискахме време…отлагане, за
да се запознаеме с проблема и се запознахме, за разлика от спортната комисия, които
създадоха каша,…па я оттеглят…па сега имало техническа грешка.
Откъде идва техническата грешка? От комисията ли , от общината? Кой допусна
грешката?
Откъде намерихте тия 2 500 лв.? откъде ги разпределяте? Така решихте.
Оттам ние вадиме сега това допълнително….аз предлагам именно, за да заметеме
нааканото от спортната комисия…ние хората ги успокоихме…и им обяснихме
възможностите за финансиране. Защото вие като спортен деятел ни алармирахте, че хората
са обидени, ние се опитваме да им замажеме очите.
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Щом резерва е 2 500 лв….моите дъщери са…с рисуване и пеене…аз предлагам да не
даваме пари за спорт, да ги даваме художествени школи..
Предложението г-н председател тогава го променяме:
Т. 4.3. Спортен клуб по кикбокс „ Патриот” – 7020.00 лв. плюс 1 700 лв.;
Спортен клуб по силов трибой „Марек” – 2900.00 лв. плюс 800 лв.
Горе-долу минимални суми, които да обезпечат по думите на клубовете
възможността.
Още първата година от мандата на този ОбС стана ясно, че тази наредба е неособено
честна, не особено ефективна. Сега в последната година на мандата на този изчерпан ОбС
вие пак почвате такива да замазвате очите. Не се хабете ще я оставиме на следващия ОбС да
я промени.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Г-н Костадинов, очевидно наближаващите избори оказват огромно влияние на изказа
ви и алабализмите, които разтягате пред хората и глупостите, които си говориме.
Хората трябва да правят разлика между хората, които искат да свършат работа и
хората, които правят предизборни кампании.
Нека се придържаме към цифрите е правилника. Това, което предлагате не е по
наредба…ще трябва да обясните принципа…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Г-н Павлов, давайте по същество…
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Това, което предлагате…аз нямам напротив ако искате и целия общински бюджет…но
трябва да обясните по какъв начин трябва да стане това нещо.
Моля да се въздържате да давате оценка за моята работа…за работата на комисията и
за желанието да свършиме работа. Дали ще направиме ние предложение за промяна на
наредбата, това ще е наша преценка а не ваша. Ако мислите, че една година…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Г-н Павлов, може ли за реплика искахте думата…давайте по същество…
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Ние ще съгласуваме нашите действия със всички неща а вие като ИК ако имахте
желание за разяснение можеше да присъствате на нашата комисия, която е отворена… и
беше в понеделник и да получите отговори на всички ваши въпроси а не тука в зала да
правиме политически циркове…
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Павлов.
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Заповядайте г-жо Симова.
Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА - общ. съветник:
Предлагам след гласуването на тази точка да обявите почивка. То се е видяло, че само
нашата комисия икономическата работи. Предлагам да разпуснеме другите комисии, да няма
повече такива комисии или Коцката да стане председател на всички комисии…
Това са двата възможни варианти. Други варианти според мен няма. Нито
образованието, нито спорта, нищо не работи…само ние работиме.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Симова.
Колеги, понеже страстите почнаха да взимат връх, понеже има още доста
неща…предложенията по някои точки трябва да се поправят и в други точки. Трябва да
промениме и т.3 като цяло…сумата от 68 500, което никой не го прави…
Затова предлагам почивка 15 минути. Пред това време председателите на ИК и
спортната комисия да уточнят конкретни предложения и да продължиме работата.
Почивка 15 минути.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Колеги, проверка на кворума. В залата присъстват 23 общински съветника и можем да
продължим своята работа.
Това, което уточнихме в почивката предложенията от двете комисии се оттеглят и
няма да ги гласуваме. Ще обобщя последните предложения за изменение в докладната по
начина по който двете комисии ги формулираха:
Т.3. За финансиране на клубове, които не отговарят на критериите и
условията, установени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Дупница - по чл.1, ал.7, във връзка с чл.1 ал.2, т.2 от
наредбата, се разпределя сумата от: 13 000 лв. вместо заложените 11 500 /единадесет
хиляди и петстотин лв./
Т. 3.4 – ФК „Марек 1919” – от 1000.00 лв. става 2 500 лв.
Т. 4. За финансиране на клубове, съобразно постигнатите спортно – технически
резултати, съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Дупница - по чл.1, ал.2, т.3, - точната сума е 64 474 лв.
Т. 4.13. се премахва.
Т. 5. Резерв и индивидуални възнаграждения за високо спортно майсторство –
2 526 лв.
Първо ще подложа на гласуване тези промени, след което ще ви дам думата ако някой
има нещо да каже.
Който е „за“ така предложените промени в проекта за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

21
няма
няма

Има ли някой който иска да вземе отношение по докладната.
Невиждам.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
отсъства
против
отсъства
за
отсъства
за
отсъства
не гласува
отсъства
за
за
за
за
не гласува
въздържал се
против
отсъства
за
за
въздържал се

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

17
2
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА , във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 58
1. Общински съвет – Дупница одобрява разпределението на одобрените от бюджета
средства за организации с нестопанска цел за развитие на ученическия и масов спорт както
следва:
2. За утвърдения от кмета спортен календар за общински спортни мероприятия – 10
000/десет хиляди лева/ - по чл.1, ал.2, т.1, от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Дупница.
3. За финансиране на клубове, които не отговарят на критериите и условията,
установени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове
в Община Дупница - по чл.1, ал.7, във връзка с чл.1 ал.2, т.2 от наредбата, се разпределя
сумата от: 13 000 лв. /тринадесет хиляди лева/ както следва:
•
•
•
•
•
•
•

3.1 – ФК «Ботев- Джерман» – 2500.00 лв.
3.2 – ФК «Славия» –2000 Яхиново – 2500.00 лв.
3.3 – ФК „Сокол” – Самораново – 2500.00 лв.
3.4 – ФК „Марек 1919” – 2500.00 лв.
3.5 – ДШК „Марек” – 1000.00 лв.
3.6 - Клуб за здраве на ветераните и спортистите” „Марек” – 1000.00 лв.
3.7 – ДСК „Касиопея” – 1000.00 лв.

4. За финансиране на клубове, съобразно постигнатите спортно – технически
резултати, съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните
клубове в Община Дупница - по чл.1, ал.2, т.3 - 64 474 лв. / шестдесет и четири хиляди
четиристотин седемдесет и четири лева/, както следва:
4.1 . Спортен клуб по борба „Марек - Дупница” - 2000.00 лв.
4.2 . Спортен клуб по тенис на маса „Марек 76” – 6846.00 лв.
4.3 Спортен клуб по кикбокс „ Патриот” – 7020.00 лв.
4.4 . Спортен клуб „Схаги” – 1500.00 лв.
4.5 . Спортен клуб по бадминтон „Победа” – 7824.00 лв.
4.6 . Спортен клуб по таекуондо „Гладиатор” – 19980.00 лв.
4.7 . Спортен клуб по борба „Спартак” –1600.00 лв.
4.8 . Спортен клуб по силов трибой „Марек” – 2900.00 лв.
4.9 . Спортен клуб по тенис на маса „Марек –Дигеста спорт” – 7565.00 лв.
4.10 .Спортен клуб по авиомоделизъм „Икар” – 1500.00 лв.
4.11 .Спортен клуб по борба – „Дупница” – 1550.00 лв.
4.12. Клуб по бейзбол и софтбол „Ейнджълс” – Дупница – 4189.00 лв.
5. Резерв и индивидуални възнаграждения за високо спортно майсторство – 2526.00
лв. /две хиляди петстотин двадесет и шест лева/
6. Възлага на Кмета на Община Дупница да сключи договори със спортните клубове,
съобразно чл.6, ал.5, от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Дупница, в които да се включи клауза, че определените
средства се превеждат на спортните клубове, съобразно процентното изпълнение на
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приходната част на общинския бюджет за 2019 г., съобразен към момента на тяхното
изплащане.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Учредяване безвъзмездно право на строеж, в полза на
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот публична общинска
собственост с идентификатор 68789.603.408 по КККР на гр. Дупница, находящ се в гр.
Дупница, ул. „Саморанска“, за изграждане спортен обект „Тренировъчен миникомплекс по
футбол-Дупница“.. / вх.№ 187/ 20.03.2019 г./
Становище на ИК.
Положително становище. Благодаря.
Комисията по ТСУ.
Положително становище. Благодаря.
Спортната комисия. Благодаря.
Имате думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги, предполагам ви е станало ясно за какво иди реч. Става въпрос за
тренировъчен миникомплекс. Ще си позволя от микрофон да благодаря на президента на
БФС г-н Боби Михайлов имайки предвид, че за да бъде включена община Дупница трябваше
да бъде коригиран в последния момент плана, който БФС беше заявил към УЕФА.
Естеството на докладната предполага учредяване право на строеж имайки предвид, че БФС е
бенефициент по една програма на УЕФА за изграждане на подобни спортни съоръжения.
Изключително коректно и ангажирано подходиха към темата. Дай боже май месец да
стартира, най-вероятно началото на есента тренировъчния комплекс ще бъде изграден. Да не
ви притеснява срока за който учредяваме правото на строеж. Това е по апликационната
формула по която кандидатства футболния съюз към УЕФА. Тук не става въпрос за нищо
друго а затова след като ти инвестираш, инвеститора е БФС , ти трябва да имаш учредено
право на строеж, за да може да реализираш тази идея.
Спортната площадка ще бъде изцяло за нуждите на футбола в града ни.мястото го
виждате горе на терена около чашката на стадиона.
Ако има някой нещо ще допълня.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Чимев.
Има ли желаещи за изказване?
Не виждам от колегите.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов

отсъства
за
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3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т.3
и ал.7 от ЗОС и чл. 113, ал.2, ал.3, ал.4 от ЗФВС, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 59
1.Общински съвет Дупница учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 20
години , в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот
общинска собственост, представляваща: 3000/20673 ид.ч. от ПИ с идентификатор
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68789.603.408 по КККР на гр. Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на
ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-31/17.02.2009 год. на Началник на СГКККюстендил, с адрес на имота: гр. Дупница, ул. „Саморанска“, с площ 20 673 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „За други видове
спорт“, ведно с построените в него сгради с идентификатори 68789.603.408.1,
68789.603.408.2, 68789.603.408.3, при съседи: поземлени имоти с идентификатори
68789.603.99, 68789.603.409, 68789.603.407, 68789.603.1404, 68789.603.411, 68789.603.21, за
който имот е отреден УПИ XI , кв. 263 по РП на гр. Дупница-частна общинска собственост
съгласно АОС № 1734/02.07.2009 год., вписан в вх. р-р. №190/27.07.2009г., том 9,акт № 190
на парт. 2335 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Дупница за
изграждане на спортен обект „Тренировъчен миникомплекс по футбол-Дупница“.
2.Задължава СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“ за срок до три години
от влизането в сила на договора за учредяване на правото на строеж да започне
строителството, и в срок до 5 години да въведе в експлоатация спортния обект.
3.СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“ в инвестиционната си програма
трябва да предвиди извършването на инвестиции на стойност, не по-малка от пазарната
оценка на имота, върху чиято площ се учредява правото на строеж.
4.Възлага на Кмета на Община Дупница да извърши необходимите процедури по
учредяване безвъзмездно право на строеж.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частно
лице в Урегулиран поземлен имот III – 8, квартал 16 по регулационния план на село Блатино,
община Дупница, чрез продажба частта на общината. / вх.№ 188/ 20.03.2019 г./
Становище на ИК.
Положително становище. Благодаря.
Комисията по ТСУ.
Положително становище. Благодаря.
Колеги, имате думата за изказване.
Не виждам от колегите.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров

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

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

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 и
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и чл.59, ал.1, т.3 и ал.3, и чл.60 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
/приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 60
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: 112/1180 ид.ч /сто и
дванадесет от хиляда сто и осемдесет идеални части/ от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ
- 16 /трети, образуван от имот шестнадесет/, квартал 8 /осми/ по регулационния план на село
Блатино, община Дупница, целия с площ 1 180 кв.м /хиляда сто и осемдесет квадратни
метра/, с улична регулация утвърдена със Заповед №787 от 28.04.1969 год. от
председателя на Кюстендилски окръжен народен съвет. Без съдържащата се в
имота сграда.
2. Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността в
от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ - 16 /трети, образуван от имот шестнадесет/, квартал
8 /осми/ по регулационния план на село Блатино, община Дупница, целия с площ 1 180 кв.м
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/хиляда сто и осемдесет квадратни метра/, с улична регулация утвърдена със Заповед №787
от 28.04.1969 год. от председателя на Кюстендилски окръжен народен съвет. Без
съдържащата се в имота сграда, чрез продажба на частта на общината, която е 112/1180 ид.ч
/сто и дванадесет от хиляда сто и осемдесет идеални части/, съгласно Акт за общинска
собственост №4982/26.02.2019 год. е актуван за частна общинска собственост, на Копринка
Петрова Димитрова – съсобственик на описания поземлен имот, срещу заплащане от негова
страна в полза на Община Дупница цена, в размер на 2 526 лв. /две хиляди петстотин
двадесет и шест лева/ без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран
оценител на недвижими имоти.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената в т.2
от решението пазарна оценка, в размер на 2 526 лв. /две хиляди петстотин двадесет и шест
лева/ без ДДС.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Отмяна на Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от
проведеното на 22.02.2019 г. заседание на Общински съвет – Дупница и ІІ. Вземане на
Решение за приватизационна продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап по
реда на чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.3 и глава VІ, раздел ІІІ от
НТК, на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, невключен в
имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда с идентификатор
№68789.602.86.7 по КК на гр.Дупница, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе”
№1, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда. /
вх.№ 189/ 20.03.2019 г./
Становище на всички комисии.
Становище на ИК.
Положително становище. Благодаря.
Комисията по ТСУ.
Положително становище. Благодаря.
Благодаря г-жо Инкьова.
Имате думата колеги за изказване.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател
Уважаеми г-н кмете,
Колеги.
Аз съм много разтревожен от случващото се тука с тази докладна. Защото
невъзможността да се продаде този имот слага огромна дупка в местните приходи в
общинския бюджет заложените триста и няколко хиляди…иска ми се г-н кмете да получа
малко повече информация.
По становището на юриста на ОА, който беше на ИК …тя спомена, че не е проблем,
че пазарната оценка е под данъчната оценка. Възможно е …в законодателството има такива
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възможности и т.н. за мене проблема е по-важен по същество. Тази рушаща се сграда, която
е за мене много нефункционална и т.н….дано успееме да я продадеме за цената от
шестстотин и колко хиляди посочени от областния управител.
Областния управител сигурно също има основание да върне докладната. Ние също
може да разкритикуваме областна управа продаде имот в Дупница за 5 000 лв. и ние може да
кажеме, че ни се вижда малка цената, но областния управител има право да прецени
законността на тази докладна. Първия аспект от въпросите е дали ще намериме купувач за
тези 670 000 лв., които е данъчната оценка и е огромно предизвикателство и ми се иска да
чуя вашето мнение.
Второ. Понеже всички сме политици по отношение на тази сделка бяхме заляни в
социалните мрежи с обвинения за някакви тайни и тъмни истории и т.н. истината е да знаете
колеги, че ние тук продаваме само сградата, но не и земята. Кой е този, който си купува
прасе в чувал да го кажем…как да не попречиме на сделката. Според мен цената е такава,
още повече това е приватизация, където може да има повече от един участник, където се
надпреварват с оферти.
Много силно съм обезпокоен. Ако тази сделка не се осъществи предопределя огромна
дупка в общинския бюджет за 2019 г.. дано се появи такъв купувач, дано се намерят
перспективи. Мястото е много хубаво. Надявам се да се случи.
Бих искал да чуя вашето мнение.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Заповядайте г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз ще започна от огромната дупка. Чак огромна дупка…Въпросът тука е, че община
Дупница имаше вземания…за период от преди 10-15 години от неплатени данъци и такси от
Тютюнева промишленост. След една дълга сага през НАП общината придоби собственост
като обезщетение върху неразплатени такива дължими суми тази на път сме и още една
сграда. Имайки предвид състоянието, което на повечето от вас е ясно приложен е снимков
материал. Тези сгради сами по себе си като ги имаме какво от това? Единствения вариант да
се добие някаква полза освен чисто финансовата от продажба, говорим за разкриване на
производство. Дали ще са 10, 15, 20 работни места не мога да гарантирам, поне такива
намерения бяха заявени.
Честно казано и за мен самия една подобна сума звучи притеснително, имайки
предвид, че такава сграда който и да я вземе трябва да инвестира не малко пари, за да я
приведе във вид за експлоатация. Съгласен съм с това коментари по темата, че едва ли не
тази сграда е за някого. Който иска да дойде да я купи. Добре дошъл е.
Тук се обявява цена. Публичен е конкурса, който има желание да заповяда дай боже да
са повечко, така и цената ще бъде по-висока.
За повече информация г-жа Китанова с конкретика ще помоля.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Г-жо Китанова заповядайте.
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Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Защо е върната докладната ли е въпроса? Казуса е юридически. Милен знае точно и
ще отговори. Аз исках само да кажа, че и в предишната докладна и с тази сме работили с
Милен. Ползвали сме юридическа консултация, той може да каже този казус. И аз след това
ще добавя.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Заповядайте г-н Попов.
Г-Н МИЛЕН ПОПОВ – юрист на ОбС:
Благодаря г-н председател.
Когато се извършва разпореждане с общински имоти по ЗОС има един текст, който
забранява продажбата на имоти общинска собственост на цена по-ниска от данъчната оценка
ако тя е по-високата от пазарната оценка, т.е. винаги се прилага по-високата от двете било то
данъчната или пазарната оценка направена от лицензиран оценител.
В случая обаче ЗОС не е приложим, защото става въпрос за обект със стопанско
предназначение и следва да бъде прилаган специален закон ЗПСПК. В ЗПСПК подобно
изискване данъчната да не бъдат извършвани сделки на цена по-ниска от данъчната оценка
няма. Всички знаем извършвани продажби и приватизация на цени 1 лв. .
Юристите на областна администрация твърдят и прилагат субсидиарно общия закон и
казват: Там има един текст в ЗОС, който забранява на цена по-ниска от данъчната оценка.
Наистина правен е спора, но това което може да се случи са 2 неща.
В единия случай е решението да остане в сила и да започне съдебна процедура било то
за отмяна, която ще поиска областния управител от Административен съд или да отменим
решението и да се съобразим с неговите доводи и цената да бъде началната цена за продажба
на този обект да е в размер на данъчната оценка на недвижимия имот.
Това са вариантите.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Попов.
Заповядайте
Г-жо Китанова заповядайте.
Г-ЖА ОЛГА КИТАНОВА – Зам.кмет:
Нека да добавя, че в крайна сметка ние решихме да се съобразим с аргументите на
областна управа, за да можем да вървим към обявяване на такава сделка и такава продажба.
В противен случай щяхме да изгубиме и според Милен 2 години в оспорване на това
решение на ОбС като не печели никой от това.
Така, че както виждате докладната е променена. Началната цена на обекта е равна на
данъчната му оценка 670 000 лв.. дали ще имаме купувач не знаем това е доста цена за
сградата в състоянието в което се намира. Смятам, че сме длъжни да опитаме да направим
такъв конкурс и дай боже да има продажба.
56

Нещо, което искам да кажа като реален факт общината все още има претенции към
„Дупница Табак“. Продължаваме да събираме вземания оттам и предстои да придобием 3-та
сграда от „Дупница Табак“. До момента върху нея бяха извършени 5 пъти публична продан
от публичния изпълнител. В крайна сметка след като не се появи купувач, ще бъде
предоставена пак да покрие вземанията на община Дупница. Последната публична продан е
извършена на 18 февруари на цена от 400 000 лв.. сградата е същата като РЗП като тази,
която коментираме и на стойност 400 000 лв не е имало купувач.
Казвам го за ваша информация, за да сме реалисти какво правим, но въпреки всички
смятам, че трябва да опитаме. За да предизвикаме все пак интерес към инвеститорите сме
дали заплащане на 2 части 50% при сключване на сделката и 50% до 12 месеца, което се
надявам да окаже своето влияние.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Китанова.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н кмете,
Първо като казах дупка в бюджета 300 000 лв. ние отдавна гледахме бюджета и това
завишение от седем милиона и петдесет хиляди до седем милиона и деветстотин хиляди един
от аргументите беше продажбата на сградата на „Дупница Табак“. Това са около 5% от
бюджета на общината и няма как и сега това, което чух още повече ме обезпокоява за
невъзможността да събереме тези приходи. Считам, че щом се прави такава сделка
приватизационна трябва да бъде говореното много умерено, много умело…в тази връзка
публикациите в социалните мрежи по никакъв начин не помагат.
Хубава беше и това, което каза г-жа Китанова да се чуе от гражданите, че и на 400 000
лв. …сградата може и да е …на по-лошо място, но аз ще кажа друго казахте, че бъдещето на
Дупница е да е туристически град. Освен туристически той е и индустриален и много бих
заложил на развитие на складово-логистичната дейност по подобие на всички край
софийски градове.тази страда може пък едно от нещата, които да се случат е именно…да
апелират медиите инвеститорите да видят една сграда, която може да бъде отлична за
складово-логистичната дейност. Мене ако питате дори още да се разсрочи плащането само и
само да се даде поминък и да има оборот на средства в общината.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Аз само една дума.
Колеги, в проекта за решение в т. 10 виждате ОбС определя членове на комисия, която
да организира, проведе описания по-горе конкурс. Членовете на тази комисия те са от всички
представени групи в ОбС. Тука никой не говори за тайни или договорки с някого. Аз имам
57

притеснения, признавам си че при тази сума сделка може да бъде реализирана. Каза ви г-жа
Китанова. Не подобна, идентична сграда щото за да бъде предоставена като обезпечение на
община Дупница публичния изпълнител първо ги предлага на публичен продан, за да може с
парите да си покрия това, което имат като задължение. Не са успяли да ги продадат и казват
ето ви тези сгради, оправяйте се.
Пак подчертавам не е идеята да имаме сграден фонд, който е полуразрушен или е на
път да се доразруши. Идеята е да привлечеме някой да инвестира нещо, да направи някакво
производство. Не крия, че за общината това е приход и то немалък.
В тази тема каквото има да се случва дай боже да се случи всички ще сте в течение и
ще знаете какво ще бъде.
Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Чимев.
Други желаещи?
Не виждам от колегите.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов

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

за
за
за

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

23
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, във вр. чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 45, ал.4 от
ЗМСМА; Заповед № РД-30-43/12.03.2019 г. на Областен управител на Област
Кюстендил; чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от
ЗПСК и чл. 2, ал.1 т.6 от Наредба за търгове и конкурсите /НТК/, чл.10, ал.2 от НТК и
глава VІ, раздел ІІІ от НТК, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 61
1. Отменя Решение № 41, обективирано в Протокол № 2 от проведеното на 22.02.2019
г. заседание на Общински съвет – Дупница;
2.Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол,
включително процесуално представителство правен анализ и приватизационна оценка.
Да се извърши продажба на общински нежилищен имот - частна общинска собственост,
невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда с
идентификатор №68789.602.86.7 гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по КК и
КР, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на ИД на АГКК, последно изменение
със заповед: няма издадена заповед за изменение в КК и КР, с адрес на сградата: гр.Дупница,
ул. “Яхинско шосе” №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор:
№68789.602.86, със застроена площ от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение:
Промишлена сграда, стар идентификатор: 68789.602.68.1, номер по предходен план: няма –
частна общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 4967 от 11.01.2019
год., вписан в Агенция по вписванията вх. рег. №54 от 11.01.2019 год., акт №25, том 1, дело
№48, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.
Определя минимална конкурсна цена в размер на 670 477.30 /шестстотин и седемдесет
хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет стотинки/ лева. ДДС не се
дължи (Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената
стойност, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са
нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето
на други вещни права върху тях).
3.Утвърждава конкурсна документация за продажбата на сграда с идентификатор
№68789.602.86.7 гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по КК и КР, одобрени със
Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена за изменение в КК и КР, с адрес на сградата: гр.Дупница, ул. “Яхинско шосе” №1,
сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: №68789.602.86, със застроена площ
от 1 790 кв.м, брой етажи: 7, предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор:
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68789.602.68.1, номер по предходен план: няма - чрез провеждане на публично оповестен
конкурс на един етап, която съдържа:
- Правила за провеждането на конкурса, включващи: разяснения за провеждането на
конкурса, изисквания към съдържанието на офертата за участие в конкурса, включително
списък на документите, които следва да бъдат приложени към нея, условия за задържане и
връщане на депозита, изисквания към кандидатите-ЮЛ, консорциуми и други сдружения,
специално учредени за участие в конкурса, условия и ред за получаване на допълнителна
информация за обекта на приватизация, включително чрез извършването от участниците на
собствен правен и финансов анализ, както и списък на документите, които участниците следва
да представят за това, декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е
условие за допускане до участие в конкурса, условията на конкурса, по които ще се оценяват
офертите, критериите за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в
комплексната оценка, условията приватизационната сделка, които задължително следва да
бъдат приети от участниците, за което те представят писмена декларация, проект на договор за
приватизация, срок за депозиране на офертите.
- Други документи: Копие от АОС, скица на обекта, копие от удостоверение за тежести.
Конкурсната документация се закупува в сградата на община Дупница, находяща се в
гр.Дупница, пл. „Свобода” №1, стая №28, ет. 2, в срок до 17 (седемнадесет) календарни дни от
датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”. Цената на конкурсната
документация е 400,00 лв. /четиристотин лева/ без ДДС и се заплаща на касата на Община
Дупница или чрез банков превод по сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421
7570 76, BIC UNCRBGSF, вид плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов
Център гр. Дупница, ул.”Иван Вазов” № 3, до изтичане на срока за подаване на документите
за участие. Участник закупил конкурсна документация следва да представи в офертата си
следните документи:
А) Юридическите лица и едноличните търговци представят:
1. Заверено копие с подпис и печат от документ за съдебна регистрация;
2. Документ - удостоверение за актуално правно състояние – оригинал или заверено
копие, издадено до 15 дни преди датата на конкурса;
3. Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако
представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
Б) Физическите лица, извън тези по т. А), представят:
1.
Документ за самоличност на лицето, което закупува конкурсна документация;
2.
Нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което
закупува конкурсна документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация
/ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
В) При получаване на конкурсната документация кандидатите попълват декларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
4.Определя следните квалификационни изисквания към участниците в конкурса, които
са част от конкурсната документация, както следва:
Предварителни квалификационни изисквания:
А) До участие в конкурса се допускат български физически/юридически лица,
регистрирани по Търговския закон и вписани в търговския регистър/представя се копие от
лична карти или удостоверение за актуално състояние/
Б) Кандидатите – юридически лица да не са обявени в несъстоятелност и да не са в
производство по ликвидация /доказва се с удостоверение/
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В) Кандидатите – физически/юридически лица да нямат задължения към НАП и
Община Дупница (доказва се с удостоверение, издадено до 30 дни преди датата на конкурса).
Г) Кандидатите - физически/юридически лица да са представили декларация, че
приемат условията на приватизационната сделка.
Приоритетни условия:
А)Размер на предложената цена – не по-ниска от началната конкурсна цена в размер на
670 477.30 /шестстотин и седемдесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и тридесет
стотинки/ лева.
Б)Начин на плащане – чрез банков превод на два етапа: 50% в срок до 15 дни от
обявяване на окончателното класиране и 50% в срок до 12 месеца от подписване на договора.
В) Създаване на работни места – минимум 10 души в рамките на 3 години.
Г) Запазване предназначението на обекта за срок от 3 години след подписването на
договора. Кандидата представя декларация свободен текст и концепция за развитието на
обекта.
Д) Забрана за прехвърляне на закупеният по реда на този публично оповестен конкурс
обект за срок от 3 години след придобиването му;
Общи условия:
А) Опазване и възпроизводство на околната среда
При неизпълнение на поетите задължения по приоритетните и общи условия купувача
дължи санкции и неустойки предвидени в проекто – договора.
Оценката на предложенията да се извърши по следните критерии, за които се
предвиждат относителни тегла в точки:
Критерии
Окончателен размер на офертната цена и начин на плащане
Създаване на работни места минимум 10 души за срок от 3 години и
други социални и финансови предложения за Община Дупница за
срок от 3 /три/ години.
Запазване предназначението на обекта
ОБЩО

Проценти
50 т.
30 т.
20 т.
100 т.

5.Лицата закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения
по процедурата за провеждане на конкурса в срок до седемнадесетия ден от датата на
обнародване на настоящото Решение в “Държавен вестник”.
6.Депозитът за участие е парична вноска, в размер на 10% от минималната конкурсна
цена, в срок до 17 (седемнадесетият) ден, считано от датата на обнародване на решението в
“Държавен вестник” и се заплаща на касата на Община Дупница или чрез банков превод по
сметка на Община Дупница IBAN BG26 UNCR 7000 8421 7570 76, BIC UNCRBGSF, вид
плащане 44 41 00 в “УниКредит Булбанк” АД - Финансов Център гр. Дупница, ул.”Иван
Вазов” № 3.
7.Срок за извършване на оглед на обекта всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа в
срока за подаване на предложения за участие.
8.Срок за депозиране на офертите за участие в конкурса - до 16.00 часа на предходният
ден преди датата на провеждането на конкурса.
9.Дата и място на провеждане на конкурса – в сградата на община Дупница, в Кръглата
зала, етаж ІV-ти, на 20-ия ден от датата на обнародване на настоящето решението в “Държавен
вестник” от 14.00 ч.
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10.ОбС Дупница определя членовете на комисията, която да организира и проведе
описания по-горе конкурс в следния състав
1. Йордан Йорданов – общински съветник
2. Георги Райнов – общински съветник
3. Спас Андреев – общински съветник
4. Георги Пехливански – общински съветник
5. Таня Данчева – юрисконсулт в Община Дупница,
резерви:
1. Ани Вакъвчиева – общински съветник
2. Иван Танев – общински съветник
След приключване на процедурата да внесе предложение в ОбС Дупница за определяне
на спечелилия конкурса участник и участника класиран на второ място.
11.ОбС Дупница възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме действия по
обнародване на настоящето решение в “Държавен вестник”.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от мен, относно Избор на
общински съветници за членове на комисия по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Дупница. /вх. № 191/21.03.2019 г./
Становище на спортната комисията.
Положително. Благодаря.
Колеги имате думата за предложения за членове на комисията.
Г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
От ГЕРБ предлагаме Дилиана Диканска.
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - общ. съветник:
От ОДБ предлагаме Костадин Костадинов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
От БСП предлагаме Ивайло Петров.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - общ. съветник:
Предлагам Спас Андреев.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Предложенията, които постъпиха за членове на комисията са :
Дилиана Диканска;
Костадин Костадинов;
Ивайло Петров;
62

Спас Андреев.
Ще подложа първо на гласуване тази промяна.
Който е „за“ тези колеги да бъдат в състава на комисията , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

Сега гласуваме цялата докладна по същество.
Който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 5, ал. 1 и чл.6, ал.2 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Дупница, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 62
1. Общински съвет – Дупница избира следните общински съветници за членове на
комисията по стипендиите, както следва:
1.
2.
3.
4.

Дилиана Диканска;
Костадин Костадинов;
Ивайло Петров;
Спас Андреев.

***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от мен , относно Избор на
общински съветници за членове на комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и
критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти
на територията на Община Дупница. /вх. № 192/21.03.2019 г./
ПК по образование и култура.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми колеги.
ПК по образование и култура предлага изискването е повече членове да бъдат от ПК
по образование и култура. Предлагаме двама: Дилиана Диканска и Асен Илиев.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
В този дух ако ми позволите да направя предложение: целия състав на ПК по
образование и култура да бъде преизбран в състава на тази комисия. Това е предвидено като
възможност в наредбата. Няма пречка, вместо предложение на парче да гласуваме състав на
тази комисия състава на ПК по образование и култура в ОбС.
Г-жо Инкьова може ли да ви помоля за целия състав на комисията.
/ г-жа Инкьова - общ. съветник: Дилиана Диканска ,Асен Илиев, Спас Андреев,
Христо Михалчев и аз./
Петима са общински съветници и други двама представители на държавни или
общински културни институции, които трябва да изберем.
Комисията са от 7 членове.
Да оставиме т.6 и 7 определени със заповед на кмета на община Дупница.
Който е „за“ този състав на комисията който предложихме , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Още веднъж гласуваме по същество цялата докладна.
Който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14, ал. 1 и ал.2, т.1 от Правилника за условията, реда и
критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни
проекти на територията на Община Дупница, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 63
1. Общински съвет – Дупница избира следните постоянни членове на
експертната комисия по чл. 13 от Правилника за условията, реда и критериите за
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предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията
на Община Дупница, както следва:
1. Виолета Инкьова – общински съветник
2. Дилиана Диканска – общински съветник
3. Асен Илиев – общински съветник
4. Спас Андреев – общински съветник
5. Христо Михалчев – общински съветник
6. представител на държавна или общинска културна институция определен със
Заповед на кмета на Община Дупница
7. представител на държавна или общинска културна институция определен със
Заповед на кмета на Община Дупница
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от мен Докладна записка от
Йонко Гергов – зам. Председател на Общински съвет - Дупница, относно Избор на общински
съветници за членове на комисия по чл. 7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните мероприятия включени в календара на Община Дупница. /вх. №
193/21.03.2019 г./
Комисията по спорт становище.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Имаме 1 въпрос. Когато тази три членна комисия вземе някакво решение и докладната
по това решение дойде в нашата комисия и ние ли трябва да взимаме решение? Значи една
комисия, втора комисия…и после и ОбС с решение.
Нямам други въпроси.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Колеги очаквам предложения за членове на комисията.
Г-н Йорданов.
/ г-н Йорданов - общ. съветник: от ГЕРБ предлагаме Юлиан Бараков.
От ОДБ предлагаме Любомир Георгиев./
Г-н Михалчев.
/г-н Христо Михалчев - общ. съветник: предлагам трима членове от спортната
комисия./
/ г-н Павлов - общ. съветник: Предлагаме Златко Славев./
Г-н Михалчев имаме предложени три имена трябва да уточняваме за протокола, за да
подлагам на гласуване и вашето предложение.
Вече има постъпили предложения.
Или някой трябва да се оттегли или да гласуваме всички предложения.
/ обаждане от залата/
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И Павел Коларски ли предложихте. Трима са общински съветници. Останалите двама
пак кмета ги назначава.
Колеги, при така създадената ситуация имаме предложени 5 имена: Юлиан Бараков,
Любомир Георгиев, Ивайло Шаламанов, Златко Славев и Павел Коларски.
Любомир Георгиев прави отвод. Това са имената, които са предложени.
Първо ще гласуваме предложението на г-н Йорданов. Юлиан Бараков да влезе в
състава на комисията.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

18
няма
3

Следващото предложение след направените оттегляния е тримата анблок да бъдат
Ивайло Шаламанов, Златко Славев и Павел Коларски така ли?
Гласуваме ги тримата по отделно. Който събере най-много гласове той ще бъде в
състава на комисията.
Колеги научете се на работата и на механизмите на работа на ОбС.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
За процедура.
ОбС е място на политическо представителство, където политически представените
групи реализират своите политики.
Когато се гласуват комисии откакто има ОбС в тази зала принципа е бил един. По
реципрочност на получените гласове се дават номинации. Не е проблем да се гласува цяла
комисия, обаче г-н изпълняващ председател не може да гласуваме решение амблок, защото
трябва се спомене името и да се гласува иначе решението става атакуемо и вие го знаете
добре. Ние в дух на добронамереност правиме понякога леки отклонения, но когато има
повече от едно предложение подложете на гласуване всяко от имената, за да не създаваме
личностни взаимоотношения.
Всеки от нас предлага от името на политическата сила.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов наистина ми е известно но не мога да не подложа на
гласуване постъпило предложение.
Заповядайте.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Г-н Костадинов всеки има право да дава предложения. Първо трябваше да се гласува
дали да се приеме амблок или не и чак тогава да се приеме друго.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Не си изтеглям предложението.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Вие сега оттегляте предложението. Значи търсиме още двама общ.съветници, които да
влизат в състава на комисията. Очаквам още двама.
Който е „за“ Златко Славев да бъде включен в състава на комисията, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

23
няма
няма

Приема се .
Още едно предложение, което да гласуваме.
Георги Георгиев.
Който е „за“ Георги Георгиев да бъде включен в състава на комисията, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
няма
2

Приема се .
Чета целия проект за решение.
Общински съвет – Дупница избира следните членове на комисия по чл. 7, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия
включени в календара на Община Дупница, както следва:
1. Юлиан Бараков;
2. Георги Георгиев;
3. Златко Славев .
Който е „за“ така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

21
2
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните мероприятия включени в календара на Община Дупница,
чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 64
1. Общински съвет – Дупница избира следните членове на комисия по чл. 7, ал.1
от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия
включени в календара на Община Дупница, както следва:
1. Юлиан Бараков – общински съветник
2. Георги Георгиев– общински съветник
3. Златко Славев – общински съветник
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Последната редовна докладна записка е докладна записка от Йонко Гергов – зам.
Председател на Общински съвет - Дупница, относно Приемане за сведение на информацията
съдържаща се в писмо с вх. № 194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“
ЕООД, гр. Дупница и вземане на решение за конституиране на лечебното заведение, като
частен обвинител и граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния
съд.. /вх. № 195/21.03.2019 г./
Становище на икономическа комисията.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по здравеопазване.
Положително. Благодаря.
Колеги имате думата за изказвания.
Не виждам желаещи.
Който е „за“ така предложения проект за решение, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от
ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 147, ал.1 от Търговския закон и чл. 18, ал.1, т. 15 от
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община
Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински
съвет- Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски“
ЕООД, гр. Дупница, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 65
1. Общински съвет – Дупница приема за сведение писмо с вх. № 194/21.03.2019 г. на
прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница.
2. Общински съвет – Дупница дава съгласие на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр.
Дупница, ЕИК 109501412, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. „Свети
Георги“ № 2, представлявано от прокуриста г-жа Мария Иванова Жайгарова да се
конституира като частен обвинител и граждански ищец в съдебното производство пред
първоинстанционния съд срещу подсъдимия Росен Ангелов Тимчев, за които престъпления е
образувано досъдебно производство № 39/2017 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Кюстендил.
3. Възлага на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница да
предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на т.2 от настоящото
решение, включително подаване на молба за конституиране в съдебното производство на
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, като частен обвинител и граждански ищец
най-късно до започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Първата от извънредните докладни е Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на
Община Дупница, относно Кандидатстване с проектно предложение по процедура
BG05M9OP001-2.040 ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания– Компонент
2”. / вх.№ 206/ 25.03.2019 г./
Тъй като докладната не е гледана на комисии ще гласуваме допуск до разглеждане.
Който е „за“ , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

23
няма
няма

Допускаме я до разглеждане.
Имате думата по докладната записка.
Не виждам от колегите.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
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9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА и в съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, и Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2”, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 66
Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия и
кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2”.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Последната точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Придобиване на право на собственост върху недвижим имот в
с.Яхиново, Община Дупница, чрез дарение. / вх.№ 213/ 27.03.2019 г./
Тъй като докладната не е гледана на комисии ще гласуваме допуск до разглеждане.
Който е „за“ допускането и до разглеждане, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

23
няма
няма

Допускаме я до разглеждане.
Имате думата по докладната записка.
/ г-н Костадинов – нека да ни се обясни/
Заповядайте.
Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА – Началник отдел „ ТД и УОА“:
Става въпрос за сграда, която се намира в непосредствена близост до кметството. След
като я закупихме и на първия етаж има помещения, които имаме намерение да ги отдадем
под наем. Имаме заявен инвестиционен интерес към тях. Установяваме, че тази сграда е
функционално свързана със закупената от нас. Имаме съгласие от страна на НАРКООП да ни
се дари безвъзмездно.
Това е.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря колеги.
Друг желаещ за изказване?
Не виждам желаещи..
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев

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

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

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

23
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 ЗМСМА, чл.34, ал.4
от Закона за общинската собственост и чл.4, т.2 и чл.6, т.3 от Наредбата за реда за
придобиването, управлението и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение
№8/31.01.2008 год./, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 67
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Дупница за 2019 год.. в част ІV “Имотите, които общината има
намерение да придобие в собственост'', със следния имот: Сграда с идентификатор
87727.201.120.2 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и седем,
кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда две/ със застроена площ 34 кв.м
/тридесет и четири квадратни метра/, брои етажи 1 /един/, с предназначение:
Административна, делова сграда, построена в поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на село Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил,
одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”.
2. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Дупница на Сграда с
идентификатор 87727.201.120.2 /землище осемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и
седем, кадастрален район двеста и едно, имот сто и двадесет, сграда две/ със застроена площ
34 кв.м /тридесет и четири квадратни метра/, брои етажи 1 /един/, с предназначение:
Административна, делова сграда, построена в поземлен имот 87727.201.120 по Кадастралната
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карта и кадастралните регистри на село Яхиново, Община Дупница, област Кюстендил,
одобрени със Заповед №300-5-58 от 05.08.2004 на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Яхиново, улица “Христо Ботев” №46”.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да сключи договора за дарение.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Желая ви приятен уикенд
Приятна почивка.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 12,50 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ адв. Йонко Гергов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1.

/ Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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