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

......

ПРОТОКОЛ
№2
Днес 22.02.2019 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІI редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 29 общински съветница.
Отсъстваха Емил Гущеров, Даниела Симова, Борислав Костадинов и Емил Христов.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.07 часа.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 29 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.07, откривам ІI редовно заседание за 2019 година на
Общински съвет Дупница.
Всички имате раздаден Дневния ред с № 132 / 15.02.2019 г.
ДНЕВЕНРЕД:
1.

2.
3.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.5.339, и Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.5.340 по
кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 95/ 07.02.2018 г./
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/ 11.02.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Изместване на електропроводни съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и
„Върбовник”) засягащи поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен
план 000052) по кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница”. / вх.№ 108/
11.02.2019 г./
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно
електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за
присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града
през имоти, собственост на Община Дупница. / вх.№ 109/ 11.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на община Дупница. /вх.№ 110/ 12.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие
за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична
регулация в обхват: Улица с осови точки 2173÷2174 и улица с осови точки 2173÷2162,
към УПИ XI – 6095, кв.129 по регулационния план на гр.Дупница. / вх.№ 112/ 12.02.2019
г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Дупница за 2018 г. / вх.№
113/ 12.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 109, квартал 11 по
регулационния план на с.Кременик, Община Дупница. / вх.№ 114/ 13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор
04220.16.100 в землището на с. Бистрица – публична общинска собственост по АОС №
1791/07.01.2011 г., представляващ терен с обща площ 200.00 кв.м, от които 100 кв. м за
разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен. / вх.№ 116/
13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разполагане на поставяемо съоръжение /временно свързано с терена/ в част от поземлен
имот с идентификатор 68789.608.229 по КК на гр. Дупница, находящ се в „За предгаров
площад и паркинг“, кв. 124 по регулационния план на гр. Дупница-публична общинска
собственост. / вх.№ 117/ 13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39339.109.45,
39339.109.39, 39339.109.15, 39339.109.3 и 39339.110.14 с. Крайници, община Дупница,
обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 118/ 13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 с.
Баланово, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 119/
13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно За
ежегодно разкриване като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година
до 15 април на следващата година на Център за кризисно настаняване на бездомни лица
през зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2 до вземане на друго
решение съобразно местните потребности. / вх.№ 123/ 14.02.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Разпределяне на набраните средства за дейностите на Местната комисия за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх. №
125/14.02.2019 г./
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15. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Откриване
на процедура по приватизация на общински нежилищен имот. / вх.№ 126/ 14.02.2019 г./
16. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №28. / вх.№ 127/
14.02.2019 г./
17. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно 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.№ 128/ 14.02.2019 г./
18. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с внесен проект:
"Нови мобилни възможности и лостове за социална подкрепа и независим живот –
онлайн медия и нова социална услуга мобилен асистент" - гр. Дупница“, по процедура
„Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, Приоритетна ос 2 намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. /вх.№ 129/ 15.02.2019 г./
19. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на нов ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и
поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница. /вх.№ 130/
15.02.2019 г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило предложение за допълнение на дневния ред на
заседанието на ОбС с вх. № 145/19.02.2019 г. от кмета на Община Дупница – инж. Методи
Чимев. Предложението е да се създаде нова точка 20, като в дневния ред се включи докладна
записка, относно Предоставяне за безвъзмездно управление 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.
Който е „за“ докладната да бъде включена в дневния ред, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се допълнението на дневния ред.
Сега да гласуваме целия дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува!
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма
ДНЕВЕНРЕД:

1. 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 65245.5.339, и Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.5.340 по
кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 95/ 07.02.2018 г./
2. 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/ 11.02.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Изместване на електропроводни съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и
„Върбовник”) засягащи поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен
план 000052) по кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница”. / вх.№ 108/
11.02.2019 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно
електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за
присъединяване поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града
през имоти, собственост на Община Дупница. / вх.№ 109/ 11.02.2019 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на Общински годишен план за младежта на община Дупница. /вх.№ 110/ 12.02.2019 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Съгласие
за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична
регулация в обхват: Улица с осови точки 2173÷2174 и улица с осови точки 2173÷2162,
към УПИ XI – 6095, кв.129 по регулационния план на гр.Дупница. / вх.№ 112/ 12.02.2019
г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Дупница за 2018 г. / вх.№
113/ 12.02.2019 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Решение за
продажба на общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 109, квартал 11 по
регулационния план на с.Кременик, Община Дупница. / вх.№ 114/ 13.02.2019 г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор
04220.16.100 в землището на с. Бистрица – публична общинска собственост по АОС №
1791/07.01.2011 г., представляващ терен с обща площ 200.00 кв.м, от които 100 кв. м за
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен. / вх.№ 116/
13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разполагане на поставяемо съоръжение /временно свързано с терена/ в част от поземлен
имот с идентификатор 68789.608.229 по КК на гр. Дупница, находящ се в „За предгаров
площад и паркинг“, кв. 124 по регулационния план на гр. Дупница-публична общинска
собственост. / вх.№ 117/ 13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39339.109.45,
39339.109.39, 39339.109.15, 39339.109.3 и 39339.110.14 с. Крайници, община Дупница,
обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 118/ 13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 с.
Баланово, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 119/
13.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно За
ежегодно разкриване като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година
до 15 април на следващата година на Център за кризисно настаняване на бездомни лица
през зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2 до вземане на друго
решение съобразно местните потребности. / вх.№ 123/ 14.02.2019 г./
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Разпределяне на набраните средства за дейностите на Местната комисия за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх. №
125/14.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Откриване
на процедура по приватизация на общински нежилищен имот. / вх.№ 126/ 14.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Продажба
на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в имота
жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №28. / вх.№ 127/
14.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно 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.№ 128/ 14.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване на
съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с внесен проект:
"Нови мобилни възможности и лостове за социална подкрепа и независим живот –
онлайн медия и нова социална услуга мобилен асистент" - гр. Дупница“, по процедура
„Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, Приоритетна ос 2 намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. /вх.№ 129/ 15.02.2019 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на нов ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и
поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница. /вх.№ 130/
15.02.2019 г./
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20. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне за безвъзмездно управление 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.№ 143/ 19.02.2019 г./
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
В деловодството на ОбС е постъпило питане с вх. № 144/19.02.2019 г. от общ.
съветник Георги Пехливански. Имате думата г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Чимев.
/чете питането, приложено към Протокола/
Аз съм получел писмения отговор. Искам още малко да продължа. Според мен той е
доста обстоен. Според мен има и обективни, и субективни причини за орязването на тези
дървета. С по-голяма част от описаното тука в отговора съм съгласен, но според мен поне
половината от дърветата можеха да бъдат запазени тъй като, като е трябвало да се орязват тези
дървета, защо не се направи това есента на миналата година за да може поне хората, които
работеха по прокарване на инфраструктурата да работят по-спокойно. Значи там има и сега
изкарано едно дърво корените, които явно, че това дърво е било зле и още едно две, другите
бяха според мен в много добро състояние. Просто бяха здрави и красиви дървета, особено
зима когато е паднал снега все едно се намираш тука в гората. Според мен, когато има за в
бъдеще, моето питане е това станало е вече станало, за в бъдеще трябва да бъдем поотговорни. Защо не се е сезира примерно и нашата комисия. Ние също имаме в комисията и
специалисти, които можеме да преценим и ние на место. Тъй като сега дънерите като отидете
и извадите един дънер, защото те 10 от дърветата дънерите си стоят ще видите, че те са
здрави. Сега, че кореновата система им е плитка и те се садят повече в паркове и градини е
правилно нали. В кварталите избягват такива дървета да се садят, но ние имаме вече нещо
създадено. Сега това което го садят в ж.к. „Бистрица“ то едно се опазва, едно не се опазва.
Това са израснали дървета около 40 години, не са тука както пише 45, 50, около 40 год. И за в
бъдеще мисълта ми е, че трябва да бъдем по-внимателни, когато предприемем такива
действия.
Не сме част от хората, една от причините е светлина за хората. На мен сега тука може
да ми пречат тези стъкла и да ги махнеме за да не ни пречат. Оплаквали се, че светлина малко
достигала до тях, което не е вярно. Поне половината от дърветата според мен можеше да
бъдат оставени да си стоят на место и да си растат.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Д-р Соколов, само за обръщение по актуален въпрос.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Г-н Чимев, една молба имам към вас. Предполагам всичките сме го изживели. На входа
на Лидл на магазина сложиха бариера и на два пъти ми си случи на мене, очевадно е
тенденция. Когато излизат колите от паркинга на Лидл бариерата е на края на стопа така да
кажа и като чекираш талона буквално казвам за да не те удари бариерата гледаш бързо да
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излезеш, а в същото това време светофара пуска зелена вълна и хората с право си карат. Онзи
ден пред мен буквално казано на микрон беше се срещнало. Трябва да направиме нещо и то
трябва да го направим според мен максимално докато не стане някаква беля.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н д-р Соколов.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Д-р Соколов, това е напълно уместно и още може би няколко дни след монтирането
бяха пуснати писма към РУП и към веригата за която говорите, да бъде намерен вариант за
решаване на проблема. Категорично, аз съм на същото мнение.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Колеги, минаваме към първа точка от дневния ред. 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 65245.5.339, и Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.5.340 по кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 95/ 07.02.2018
г./
Становище на икономическата комисия. Благодаря г-н Костадинов. Благодаря г-н
Пилев.
Има ли желаещи за изказване по темата? Не виждам.
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

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

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

29
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
№ 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 Свилен
Михайлов Минчев съгласно Решение № С-243/10.05.1994 г. по заявление вх.
№2525/06.01.1992 г., на Поземлена комисия - гр.Дупница и скица-проект № 15-25026523.04.2018 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.5.339 с площ 1.554 дка, и Поземлен
имот с проектен идентификатор 65245.5.340 с площ 1.554 дка, образувани от ПИ с
идентификатор 65245.5.245 по кадастралната карта на село Самораново, с площ от 3.108 дка,
с адрес на поземления имот: село Самораново, Община Дупница, Област Кюстендил,
местност “Стеживо”, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Преминаваме към втора точка от дневния ред, докладна записка от Славчо Павлов –
общински съветник, относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
8

за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община
Дупница. /вх. № 105/ 11.02.2018 г./
Становище на икономическата комисия.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Колеги.
Икономическата комисия разгледа докладната. В 3 части се измененията. Положително
е становището на комисията. Това което така взехме мнение от съответстващия отдел в
общината. Потърсихме мнението на някои от спортните клубове. Може би не като забележка,
а така като съвет хубаво щеше да бъде ако примерно имаше някаква сравнителна таблица,
която да се види какви ще бъдат промените или какви се очаква да бъдат промените по
отношение финансирането на спортните клубове след промяната на тези коефициенти.
Вземайки предвид така че спортната комисия единодушно е разгледала и подкрепила
докладната и ние от икономическата комисия я подкрепихме единодушно.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Костадинов. Г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Г-н Кмет.
Колеги общински съветници.
Както колегата каза Костадинов на спортната комисия единодушно…….Всъщност тя я
изработи, изработи тези промени, но те бяха изработени в съответствие с желанието на
клубовете в Община Дупница, съобразно проблемите които ние видяхме през тези години.
Съответно ние ги събрахме на една голяма среща, обсъдихме с тях проблемите които имат,
това което ги притеснява в тази Наредба. Обсъдихме желанията които имат да бъдат нанесени
корекции и в последствие всичко това сезирано, юридически облечено го предлагаме на вас.
Промените касаят най вече един коефициент, който до сега беше наричан коефициент за
олимпизъм и по този начин се ощетяваха успешни дупнишки състезатели и клубове, които не
са олимпийски спортове, но имат големи международни успехи, като коефициентът беше 3,
съответно за тях е 1. Това означава, че олимпийските клубове взимат 3 пъти по-голямо
субсидиране в сравнение с клуб който не е олимпийски при равни успехи и равни други
показатели. От тази гледна точка, съобразявайки с мнението на спортната общественост и на
всички останали, ние предложихме да се коригират както е отразено в докладната тези
коефициенти. Също така смятаме, че е редно да отдаваме необходимата почит и уважение на
успешните наши спортисти, които са завоювали международни успехи и въпреки, че
първоначалното ни желание беше с конкретни цифрови изражения да заложиме награждаване
за международни успехи, в крайна сметка предложението към вас е да приемем корекция в
тона на по решение на ОбС съобразно бюджетните средства.
Това е общо взето. Надявам се да съм бил изчерпателен. Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Павлов. Колеги, имате думата. Желаещи да вземат отношение по темата.
Сега г-н Ганчев като представител на спортен клуб е заявил желание за изказване.
Изчакайте г-н Ганчев. Трябва да искаме разрешението на ОбС да даде разрешение да бъде
изслушан г-н Ганчев по темата.
Така, че колеги, който е „за“ г-н Ганчев да му дадем думата и да го изслушаме като
становище на спортния клуб, моля да гласува.
Гласува се.
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Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Заповядайте на микрофона г-н Ганчев.
Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ – Председател на СКТМ „Марек – Дигеста спорт“:
Добър ден на всички.
Уважаеми г-н Чимев.
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми общински съветници.
Дами и господа.
Всичко това е добре, но много редко идва спортен човек защото смятаме, че ние сме
лицето на Дупница и да занимаваме тези проблеми, трябва да сме на ясно на всички да изясня
какъв е проблема с въпросната докладна записка от г-н Славчо Павлов общ. съветник и
председател на тази комисия.
Първото нещо което е най-важно, извинявам се много, но това се прави когато са
събрани спортните клубове, хората които правят този спорт и хората когато разчитат на
субсидията която ще получат по най-демократичния начин. Това което преди малко го каза г-н
Павлов не е вярно. Преди 6 месеца ни събра в тази зала. Ние сме такава история, че никога
няма да се оправим защото нямаме правила на играта. Всеки си дърпа към него, всеки е
ощетен. Ако имаме точните правила на играта няма да има никакъв проблем. Не знам дали сте
чели наредбата. Не е това най-важно за вас и особено тази докладна записка. Това е
коефициент олимпизъм, който нито съм го измислил аз нито никой. Това са спортове които са
олимпийски и той не касае нашата наредба. Глава 4 е записано, че има олимпийски
класирания, световни, европейски, балкански, държавни първенства. Този човек, не са много,
да се радваме от Дупница да са, си взима такъв ен брой точки, примерно от олимпийски, който
е на 4 години, световно първенство и европейско и балканиада е през 1 година или всяка
година в зависимост от федерацията, точковата система е 3 или 4 пъти да си държавен
шампион. Може да се види в таблица № 4. Това е първото.
Второ. Никой не е ощетил, тука е много важно и защо не излезем и да кажем. Никой не
знае утрешния ден кой ще представлява дали олимпийски или неолимпийски клуб да излезе
национален състезател, да излезе световен, европейски и прочие шампион. В момента г-н
Павлов, искам да ви кажа и да ви ги изброя по този коефициент ще стигна 8 олимпийски
спорта – тенис на маса, бадминтон, шах, волейбол, баскетбол, лека атлетика, бокс, които по
този коефициент 1 и 5, това е нещо не искам да го коментирам да нема тежки думи. Това е
нещо което е трагедия. Това няма нищо общо. Дайте да помислим реално. Неолимпийски
спорт знаем кой е. Постижение направено от еди кой си да го умножим по тоя коефициент.
Ние в момента вместо почваме държавни първенства да се занимаваме с най-важните неща,
ние до първа изглаждаме докладна Наредба, която Наредба не знам дали знаете господа общ.
съветници е прилагана, взета от друго място и на всякъде работи с въпросния коефициент 3.
Коефициента 3 олимпизъм не определя, че некой съсипва или унищожава постиженията на
дадените хора. Коефициента 3 е олимпизъм на база, че това са олимпийски спортове и некой
го е дал, не само в нашия град, а за цяла България. Ние утре може да дойдем и да кажеме,
тениса на маса нашата комисия за спорта не е олимпийски спорт. То смешна работа. И за това
най-много ви моля да ви прочета много кратък текст. Ние коефициента олимпизъм го правиме
в 4 варианта. Еми извинявайте много, нека да се обосновеме. Кой е неолимпийския спорт,
защото никой не го казва за момента в Дупница, който е ощетен със световен принос. И аз бях
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първия г-н Павлов тека на това събиране, когато ни събрахте преди 6 месеца ви предложих,
дайте да го махнем този коефициент, всички със заслугите си. Защото г-н Чимев, вие знаете
много добре, това е Наредба за подпомагане на детско-юношеската школа и на масов спорт,
нещо което ние трябва да наблегнеме, а не да издържаме……….. Има си федерации,
национални състезатели, олимпийски……. Какъв олимпизъм какво нещо. И най-важното
нещо тука е тогава когато аз предложих коефициент 1, Кирчо Чакъров беше тука, защото явно
за него се отнася и никой не иска да го каже. Моето уважение на Добри, той е личен мой
приятел, аз съм го с Минко Минков започнахме да работим с него, световния ни шампион.
Предложих коефициент 1 за всичките да има равен старт и по броя точки, които всеки толкова
е четливо написано си получава процент на база парите, които са си и така. Г-н Михалчев
стана, което е истина ако не е вярно тука и каза не това си е тежест процента 3 за олимпийски
спортове, аз държа да остане и така приключихме това преди 6 месеца. До ден днешен никой
не ни е събирал по никаква причина да ни запознае с тия проблеми. Извинявайте много г-н
Павлов, но спортните въпроси трябва да си ги решават спортните хора. Едно от
предложенията ми беше индивидуалните спортове да си изберат представител, отборните друг
представител и да седнем на работни срещи да го изгладиме. Дойде момент в който аз онзи
ден от къде да знам и какво ще стане г-н Чимев. Сега се гласува това, утрешния ден идват
новите точки и се почва от другите клубове негодувания защо е така, защо не е така. Няма да
се угоди, защото няма правила на играта. Ако има правила конкретни на играта всеки да си
прочете, защото не се знае кой колко го е чел, не искам да обидя никой, няма да сме на това
дередже. Има конкретни правила. Ами утрешния ден тия клубове, които са ощетени с 1.5 от 3
коефициент на 1.5 олимпийски изброих ги 7 за нашия град от общо 10 плюс футболните
отбори по селата. Ние до 20 клуба се събираме за разпределенията на тези средства, те дойдат
с друга докладна записка, че са против, мина цела година ще си гласуваме за и против и тия
хора не могат да ходят на състезания. Кой месец е, кое време е – септември, октомври,
ноември, декември, спахме.
Второ нещо. Извинявам се много за първи път идвам. Любомир Ганчев се казвам за
хората които 70 год. чествахме тази година тенис на маса. През тия 70 год., аз имам честта да
работя 40 години. Имам и балкански шампиони и участници на европейски и световни.
Предлагаха ми два пъти двама от моите състезатели да отидат на европейско първенство. И
какво да направим? Да съберем всичките пари и другите да не поучават нищо. Срамота.
Само искам да ви запозная и с т. 8 от прословутата Наредба в която, ако се е чела
трябва много ясно и категорично…….извинявам се за секунда защото не е удобно.
Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от Кмета на
Община Дупница. Уважаеми г-н Чимев, от името на тенис клуб Дупница и клубовете които ви
ги изброих свързани с олимпизма, които са олимпийски спортове ви молиме, че не е сега
момента. Какво е нашето предложение да се мине? Да си остане тази Наредба. На въпросните
хора, които са ощетени действително със световно първенство и прочие, тази комисия много
лесно може точките и да се умножи този коефициент никой да не е ощетен. Но да се седне
действително на работни срещи свързани със спортни хора. Ако някой може и има претенции
да стане и да каже да, бяхме на такава работна среща на спортната комисия, предложи се това
и това, всички бехме за, а сега Ганчев дошъл тука да говори глупости пред цялата
общественост да ни гледа. Защото ние подценяваме много неща. Правила на играта, докато
няма правила на играта конкретни, сядаме, четем и спазваме тази дисциплина ние винаги ще
сме до положение на раздори.
Последното нещо което искам да кажа. 70 год. чествахме тенис на маса, тая година, от
тия 70 ви обясних съм 40 дайте да надграждаме нещата г-н Павлов, като председател, да
надграждаме нещата. Защо ми вярвайте тези 7 клуба, аз съм бил председател на ДПС и с какво
ли не съм се занимавал. Сега могат спокойно да дойдат и да кажат айде да направим подписка
срещу г-н Павлов, защото никой не ни е канил като са правени тези неща. И аз трябва да ги
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убеждавам не чакайте или еди какво си и еди що си. Вижте ги. Вие като се изказахте тука
защо не казахте, потвърдихте, че сме се събирали. Какво решение Христо, стани и вземи
думата, какво решение взехме тук преди 6 месеца. Чакъров дойде да ми стисне ръката и каза
Любчо, какъв човек си, какъв мъж ти си ощетяваш клуба по коефициент 3, като предложих да
е коефициент 1 за всички. И не го исках. И в един момент след 6 месеца пристига докладна,
която решава съдбите на хората, на спортистите в нашия град. Извинявайте, че…….
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Ганчев.
Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ – Председател на СКТМ „Марек – Дигеста спорт“:
Молбата ми е само една. Не е момента. Ние влизаме с състезателен период. Отворете
календарите г-н Павлов. Февруари , март, април, това са държавните. Ние вместо да имаме
некаква субсидия, ние 2 месеца 3 се занимаваме с некакви коефициенти. И за какво после като
мине вай, юни, Ицо знае и да стане да обясни.
Още едно извинявам се.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Отдавна вече прескочихте времето г-н Ганчев.
Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ – Председател на СКТМ „Марек – Дигеста спорт“:
Н е, не, има втора точка. За начина на разпределението на парите. Защо не го кажете.
Ето тука е написано.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Ганчев, запознали сме се. Благодаря ви.
Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ – Председател на СКТМ „Марек – Дигеста спорт“:
Написано е. Момент. Защото това пак рефлектира върху кмета. Предлагам изменение
по чл. 6 до 31 март 30%..............
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Не ни го четете, чели сме го. Благодаря ви за изказването.
Г-Н ЛЮБОМИР ГАНЧЕВ – Председател на СКТМ „Марек – Дигеста спорт“:
Да но аз да ви кажа. Класическия принцип е докладна записка тежест на клуба Х, който
ще да е, пред кмет и прочие, желае да участва в държавен календар. Представяте ли си ако ги
няма необходимите средства. Ама аз съм много спокоен.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Ганчев, ОбС допусна ви до изказване, отдавна прескочихте времето. Чели сме си
докладната. Благодаря ви за изказването. Заповядайте на мястото си.
Имате думата д-р Соколов. Извинявайте д-р Соколов. Има право на отговор, защото
беше споменат.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Много се извинявам г-н Соколов. За протокола. Г-н Ганчев, тази докладна първо не е
моя. Тя е на цялата комисия. Второ. Тези решения не са ми хрумнали на мене, а тези решения
и предложения дойдоха след широко обсъждане на което бяха събрани всички желаещи
клубове тука в тази зала. Има свидетели. Всички предложения които са залегнали в тази
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Наредба са гласувани, подчертавам гласувани тук желаете ли така, така, така. Вие си
противоречите. Самия вие скочихте пръв и казахте искам да отпадне коефициента за
олимпизъм, а сега излизате и казвате, че ще бъдете ощетен. Ами извинявайте как няма да
бъдете ощетен, когато математически сумата е една. След като правиме промени за да дадем
на някой, трябва да вземем от друг. Това май не ви е ясно.След което подчертавам, вие пак си
противоречите. Клубовете които са неолимпийски в Дупница са само 2, всички останали са
поставени на същата основа. Клубовете, които не са олимпийски и нямат международни
успехи си запазват коефициента 1, който е бил и преди. Клубовете които са олимпийски но
нямат международни успехи те са двойно повече получават. Коефициента е 1.5. След като
сумата е една и съща за тех им се запазва коефициент 1, как се ощетявате вие. В същото време
вие се съгласявате и всички се съгласяват, че клубовете които не са олимпийски но са
постигнали международни успехи, те трябва да получат заслуженото внимание и заслуженото
уважение изразено във финансови параметри. Всички се съгласяват. Бих искал да ми кажете
математически как ще получат това уважение, ако то не е за сметка на част от тоя бюджет
който се разпределя на всички останали. И пак подчертавам. Мога да ви кажа кои са.
Клубовете са кикбокс и силов трибой. Това са двата клуба. И двата клуба имат огромни
международни успехи. Подчертавам много добри. Заслужават нашето уважение. Всички
останали клубове са си разпределени олимпийски, неолимпийски. Олимпийските имат
коефициент 1.5, неолимпийските се запазват. За неолимпийските не се променя нищо. Какви
глупости си говориме тука. Не знам кой ви е подкокоросал. Явно не сте………. Седнете и
направете един примерен разчет на средствата които бихте получили и в крайна сметка да, аз
съм също съгласен тази Наредба касае спорта в неговата част за развитие на спорта в Дупница
и успехите в Дупница. За мен е грешно да се нарича коефициент за олимпизъм. Моето
предложение лично, което разбира се не залегна беше коефициент за високо спортно
майсторство. Мене не ме интересува дали е олимпизъм или не е олимпизъм. Интересува ме
един клуб дали работи, дали развива спорта, какъв е ефекта, дали трупа само количество деца
на базата на които да взима пари от бюджета на община Дупница и да имитира дейност без
никакви успехи, защото всеки може да го направи това. Утре ще направя и имаме много
примери, когато в Дупница се получават дублиране, а в момента и потретване на клубове. Ще
дам само борбата, която има 3 дупнишки клуба. Това е следващия проблем с който трябва да
се занимаем.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Павлов, ориентирайте се и вие към приключване.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Много ви моля. Не правете грешни внушения. Това, че вие по някакъв начин се
чувствате ощетен, но в същото време искате да дадете, няма как. Ако искаш да дадеш на някой
трябва да откъснеш част от тебе и да го дадеш. Няма как без да взимаме от вас, да дадеме на
друг. Не говоря за себе си. Нещо ме разбирате грешно. Така, че и тази Наредба е плод и още
нещо с което завършвам. Тази Наредба е стояла 1 месец на сайта на общината за обществено
обсъждане. Имали сте достатъчно време да предложите корекции, да се обърнете към мене.
След събирането тука всички клубове са имали възможност да се обърнат към мене и да я
коментират. Още повече, че в комисията по спорт има представители от всяка една
политическа сила и всичките тези промени са обсъдени с всеки един от тях в продължение на
3 месеца са обсъждали, коригирали, детайлизирали, за да се стигне до тази Наредба, която е
плод на всички, не на мене. Тази Наредба не е моя за да се обръщате към мене. Тя е плод на
всички. На комуникацията на спортната комисия и клубовете. Така, че ако вие лично се
чувствате ощетен съжалявам, но не може заради 1 човек да нарушаваме интересите на цялата
спортна общественост в Дупница.
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Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Павлов. Имате думата г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
За протокола да кажа, че с Любчо сме учили заедно в старото базово училище и е 2
години след мене така върви в живота. Любчо, някои те познаваме. Познаваме се от деца.
Второто нещо. Позволявам си да кажа. С цялото ми уважение г-н Павлов към вас, има един
основополагащ принцип. Когато не можеш да помогнеш, недей да пречиш. Ние в момента,
така си мисля, че с това което правиме административно като наредби, коефициенти, некакви
размествания, по скоро пречиме от колкото да помагаме, реално. Тези хора, визирам, почвам
от Любчо, мога да изброя много, имаме тука колега. Въпреки нас, позволявам си да кажа нас
общината и ОбС, въпреки нас успяват да съществуват. Въпреки нас, не благодарение на нас.
Ще ви дам два примера, само два, два примера. 99 година бюджета на ФК г-н Павлов,
„Марек“, който беше общински, в такъв смисъл нямаше Президент някакъв човек външен и
зам. Кмета беше президент на ФК, беше 180 000 лв. Точка. А Любчо защото е в залата, няма
да го отрече, получаваше извън тези неща които са по някакви докладни, по някакви комисии,
всеки месец Любчо по 500 лв. персонална помощ за тенис на маса. Нали не говоря глупости?
Искам да кажа и с това приключвам. Когато една дейност в случая масовия спорт,
защото това е масов спорт, не е политика ,а е някаква конюнктура се получава точно това,
некакво буквоядство. Най-страшното нещо е ако трябва да вземем от един за да дадем на друг.
Това според мен е най-страшното нещо, като логика в живота. По-добре, защото ние сме
дебатирали нещата за парите в общината………
/обаждане от зала/
Едно нещо г-н Павлов за вас е справедливо, за мен е крайно несправедливо. То е въпрос
на лична оценка. Подход. За мен това, което правиме и с това приключвам, за мен това което
сме направили за клубовете по някакъв начин е до толкова несправедливо, защото ги
противопоставяме едни срещу други. И ви предлагам г-н Чимев, как да подходим. Ако съм аз
по някакъв начин провокиран……….
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Може ли……. Г-н Павлов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Какво ви предлагам да направиме. Според мен има неща които в общината са над
партийни и не би трябвало да бъдат оцветявани. Защо докладната……..Тука позволявам си да
кажа………. Изчакайте малко да кажа.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Павлов, моля ви се.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Не комисията по спорта да се събере. Ако трябва………
/обаждане от зала/
Ама не лъжа никого. Вие не ме чувате.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Не го превръщайте в диалог. Д-р Соколов продължете. Г-н Павлов.
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Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Вие явно имате някаква фобия в момента. Моля ви. Изчакайте ме. По някой път
адреналина не е добър съветник. Чуйте ме. По добре г-н Чимев да поканиме клубовете…….
/обаждане от зала/
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Павлов, предупреждавам ви. Не се обаждайте от място.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Ама вие сте ги канили. Аз не съм ги канил. Предполагам Осен Пилев като бивш кмет не
ги е канил човека а пък имало е години в които ние двамата с него сме решавали тия въпроси.
Ето ние двамата не сме присъствали.
Г-н Чимев предлагам ви нека да се опитаме с общи усилия да разрешиме нещо което ще
го има и след нас и трябва да го има след нас, защото това е масов спорт. Аз знам какво
произвежда Любчо. Аз познавам така да кажа в лично качество стария му президент, който
вече не е сред нас. Първия ли не знам как да кажа бог да го прости Мишо Попов. И ако не го
направиме така ще има конфликт и ще има противопоставяне, а кой как го приема лично или
не лично според мен в момента не е така или поне г-н Павлов ме разбра неправилно. Не за
това станах да кажа. Мисля си, че така предложена докладната, дето казва той субективно по
някакъв начин дари от 5 човека членове на комисията, не отговаря на мащабността на която
трябва да………
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря д-р Соколов. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Вижте, аз предлагам да охладиме малко страстите, по-спокойно. Става въпрос за не
малко клубове, за не малко заинтересовани лица. Ще обобщя как стои въпроса от гледната
точка на обикновен общ. съветник. Събрала се е спортната комисия, имало е среща с
клубовете. Защо само 1 среща е уместен въпрос, но е имало среща с клубовете. Получаваме
решението. Решението с цялото ми уважение Славчо обаче какво значи който изпратил на
европейско или световно. Както каза Ганчев ние имаме спортове където европейско и
световно има през 4 години. Ами ако тази година няма европейско или световно? Така, но не
това е важно. Аз ви припомням, че ние сме четвърта година от мандата. Три години ви
наблюдаваме разпределението в клубовете. Два клуба получават колкото всички останали.
Има нещо сгрешено и вие сте тръгнали да го поправяте, добре. Обаче аз като нормален
съветник се допитах до няколко човека включително и до Ганчев, защото той трябва да си
признае, че му се обидих в понеделник и го попитах „Какво е твоето мнение“. Не е без
значение, че спортната комисия в която наистина има от всички места съветници също го е
приела. Въпреки всичко в мене остава усещането, че ще има разправии. Не случайно на екипа
на звеното към ОбС помолих на комисия икономическа да се яви и експерта по спорт от
общината да го попитам него какво е становището на администрацията. Вие ходейки между
клубовете какво чухте, какво казват. Все пак тук се пипат пари. Тези хора делят някакви
стотинки жълти и некакви трохи, които ние нечестно според мен разпределяме и продължавам
да го твърдя. И призовах вашата комисия да направи нова Наредба, а вие направихте някакво
ГМО. Поканих такъв човек на икономическата комисия, не се яви човек от администрацията.
Г-жа Стефи Илиева каза, че тя ще го представлява и го представлява и каза, че те нямат данни,
че клубовете са против. Сега обаче се явява г-н Ганчев………. Приеми го съвсем нормално.
Това не е, нема нужда от емоции и от кавги. Той обаче каза, че представлява още 7 клуба. Сега
дали това е точно така не знам. Склонен съм да му вярвам. Ганчев, аз съм Председател на ОбС
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срещата ми с клубовете единодушно той ги представляваше. И аз за това ви приканвам.
Славчо съвсем добронамерено, уважаеми колеги. Имаме два варианта. Единия вариант е да
приемем докладната в този вид, което според мен честно ти го казвам коефициента за
олимпизъм не е грешно, грешно е за участие в………. Какво значи високо спортно
майсторство? Нали, извинявам се. Казвам ти принципа. Ами ако няма световно или
европейско тази година. Има спортове в които всяка година има европейско или световно, а
има спортове в които не всяка година има световно или европейско. Има колективни спортове
където е тежко да отидеш на световно и европейско. Има спортове с много категории където
може да ходиш всяка година на 5 европейски и 4 световни. Какво значи неолимпийски спорт?
Какво е европейско първенство в неолимпийски спорт? Какво е това дървено желязо,
неизвестно? Защото примерно аз знам неолимпийски спорт в кикбокса и силовия трибой,
където има сигурно няколко световни и няколко европейски тази година. Разбира се, че тези
млади момчета, млади момичета трябва да бъдат поощрявани, но това не трябва да става за
сметка на финансирането. Завършвам. Моето предложение приятелски и човешки. Най-лесния
вариант е да оттеглиш докладната, да оттеглиш докладната до следващото заседание.
/обаждане от зала/
Значи сигурно хората нема да бъдат против. Моето предложение е да оттеглиш
докладната, да поканиш отново тези клубове, защото ние като съветници искаме да знаеме, че
няма да има недоволен. Моя мотив, когато г-жа Стефи Илиева какво казах на комисията.
Предупредих ли, че да не стане после да има недоволни. Това казах, нали? Предлагам ти го бе
човек. Тука говориме за некакви стотинки.
Другото решение ако не искаш да я оттеглиш. Йонко, приемете, че предлагам ОбС да
гласува отлагане на решението за следващата сесия. Тогава всеки съветник да си направи
своите проучвания, за да може да формираме обективно мнение. Не съм против докладната,
имам възражение по казаното от Ганчев, но пък не мога да се съобразя с това което каза. За
това смятам, че очевидно може би трябва време да вкарате повече яснота.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря ви г-н Костадинов. Първо г-н кмета е поискал думата. На кмета се дава
веднага след като я поиска.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Костадинов………
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Моля за тишина в залата.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Е сега предполагам разбираш г-н Павлов, когато има тема, има време по която трябва
да се дебатира. Мълчиме си и идва момента в който трябва да решиме и всички знаме. Сега
темата спорт хубаво каза и Любчо Ганчев и д-р Соколов и Костадин и Славчо. Хебава тема
всички сме ангажирани. Ангажирани сме когато трябва да решим как да разпределим едни
пари в ОбС. Хубавото на ситуацията е, че има ресурс върху който разсъждаваме, защото не
беше далече времето с г-н Асен Илиев бяхме заедно в тази комисия, където нямаше Наредба.
Имаше 2 000 лв. на клуб. Това е положението. Не шампион, не олимпийски, не световен,
какъвто ще да е 2000 лв. на клуб. Шах мат ли е, балет ли е, няма значение. В случая обаче
имаме друг парадокс. Имаме един ресурс, който и за мен некоректно отива към определени
клубове за сметка на друг. Факт. Не си кривя душата така е. И тука е добре дето казвате не би
трябвало да има политика. Всеки има пристрастия към някого. Ама в крайна сметка този
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някого не е спорта на града. Ние сме мимолетни, минаваме, идват други, спорта обаче остава
или загива. Достойно е това което прави не само Любчо Ганчев, Ицо Михалчев защото са
тука. Това което го правят го правят за себе си, правят го и за града, чува се по България и по
света, че ни има. Само, че и аз честно казано в момента даже приемете ме, че говоря като
гражданин не като Кмет. Ако аз имам 5 спортисти от които направя 1 шампион и взема
значителна част от ресурса, коректно ли е за сметка на другия спорт, който има 50 или 100
деца които е ангажирал. Е да де ама не е имал дали форум, дали възможност или по някога и
късмет да направи резултат. Разделянето на олимпийски и неолимпийски според мен не би
трябвало да е чак толкова проблем на нашите коментари. За това има олимпийски комитет, за
това има финансиране от Министерството от младежта и спорта през олимпийския комитет за
тези спортове и то винаги е по-голямо. Ицо, нали не бъркам? И ето тука идва при нас препъни
камъка. Аз съм сигурен, че Славчо Павлов е направил, мислил е по темата. Далеч съм от
мисълта, че е отбил номер човека, но и в мен стои убеждението, че това нещо не ни върши
работа Славчо, извинявай.
/обаждане от зала/
Съгласен съм. И искам да подчертая дебело. В нашия град макар, че имаме двамата найдобри борци в момента, ние нямаме състезател, който участва, но имаме 3 клуба. Любчо е
тука. Имаме 2 клуба по тенис на маса. Да по някога има изявени спортисти от даден спорт,
които не могат да играят на един мегдан, не могат да са заедно, но това основание да се роят
тези клубове. Защото и аз съм си правил труда да гледам в други общини. Там е
регламентирано спорт – клуб, спорт – клуб. Това е положението. Идеята нали е да обслужи
населението, децата на тази община. Та колеги, не знам. Честно казано и аз съм раздвоен и
взех думата да си кажа мнението по темата, а не да агитирам и насочвам. Но по-скоро
приемам и съм по-близо до предложението на Костадинов. Да направим необходимото, за да
решим проблема или само пак тръгваме от една в друга посока. По другите предложения
честно казано нямам абсолютно никакви забележки. Така искат клубовете, така нека да бъде,
окей.
Благодаря ви.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря ви г-н Чимев.
Колеги, постъпило е процедурно предложение, което първо трябва да гласуваме след,
което да ви давам думата. Така, че…….
Г-н Костадинов, процедурно предложение за отлагане на гласуването по точката.
Добре, заповядайте г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
С цялото ми уважение към всички спортисти и общ. съветници и тук присъстващи.
Това което наблюдавате в момента се случва през целия мандат на ОбС. На 100% съм
съгласен с г-н кмета, че е възможно в някой да възникват въпроси, съмнения, неубеденост и
прочие.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Г-н Павлов, само по процедура.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ – общ. съветник:
Да ,по процедура. Искам първо да се извиня на всички съветници от спортната комисия,
които са представители на всички партии и изрично беше съгласувано с тях да се допита до
техните групи и прочие и прочие. Беха осъществени няколкократни срещи с всички и в
момента се нарушава функцията, системата при която една Наредба стои повече от 1 месец за
17

обществено обсъждане и никой не взима отношение по нея, а сега сме свидетели, че всъщност
всички са имали отношение по нея. Това показва колко нефункционален е тоя ОбС и колко
нефункционални са действията. Не може така да се процедира. Има си правила.
Предлагам докладната за оттегляне.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Павлов.
Колеги, нека се опитам да разясня нещо. По процедура явно непознаването на работата
на ОбС води до такива дебати.
Първо, ако г-н Павлов оттегли докладната, после тази докладна не може да я гласуваме
на следващото заседание. Почваме от начало с проект за Наредба, качване на сайта и т.н. Ако
гласуваме предложението на Костадинов за отлагане разискванията за следващото заседание,
може на следващото да гледаме тази докладна.
С една дума оттегляте ли докладната?
Колеги, подлагам на процедура първото постъпило предложение от инж. Костадинов,
отлагане гласуването по докладната записка за следващото заседание.
Който е „за“ това процедурно предложение, моля да гласува.
/инж. Чимев – Кмет: Второ процедурно./
/шум в залата/
Г-Н КОСТАДИН КАСТАДИНОВ – общ. съветник:
Трябва да се разпределят средствата за 2019 г. до 31 март, до следващата сесия. На
следващата сесия. Така. В такъв случай тази докладна коригирана, некоригирана ще се внесе
като първа точка, нали така на следващата сесия. Т.е. вие в комисията ще направите две
разпределения – по старата наредба и с измененията. Така може ли? Добре, така ще стане ли?
Ако до следващата сесия вие ще направите две разпределения по старата и с
измененията, два варианта. Тъкмо ще стане ясно като погледнеме цифрите какво ще бъде в
единия случай, сравнителна таблица, която сега не представихте ще я представите следващия
път и ще стане малко по-ясно. В такъв случай аз мисля, че не е проблем сега ще я отложим, че
да не пострадат клубове или нещо подобно.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря ви колеги. Моля за тишина в залата. Г-н Илиев и г-н Соколов.
Гласуваме процедурното предложение на г-н Костадинов.
Който е „за“ отлагане разглеждането на докладната записка за следващото заседание на
ОбС, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “
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Приема се процедурното предложението.
Заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Колеги.
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Тъй като не можах да взема дума. Аз мисля, че самата Наредба е много трудно така да
се нагласи, че всички клубове да бъдат доволни. Това което г-н Павлов го внесе беше плод на
всички наши колеги, разгледано от всички с наши предложения, също със среща от клубовете
от които чухме някои от техните притеснения. Решихме за това да направим нещо ново, което
да бъде вкарано, за да може голяма част от тях също по някакъв начин да ги равнопоставиме и
да няма обидени. Мисля, че към докладната може да имаме някакви притеснения, да не е
съвършена, но както казвам никога в тази Наредба да има пълна радост, защото има и
колективни спортове и индивидуални и никога няма да се напасне така, че всички да са
доволни.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря. Заповядайте г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ – общ. съветник:
Първо, гласувам против защото се събрахме тука всички спортове, единствен аз
отстоявах да има коефициент олимпизъм за олимпийските спортове 3 и за неолимпийските 1.
Г-н Ганчев тогава каза, аз предлагам тъй като кикбокса имат много резултати, ние сме
олимпийски спорт, но не е справедливо да стане 1 коефициент. Нали така беше? Всички други
спортове всеки за да не влиза в разправии си мълчеше и нищо предложения не даваха. След
това направи се едно предложение. Аз лично имах резерви, но според мен горе-долу
приемливо. По важното беше на тези промени е крайно време е да се направи едно регулярно
плащане на това което е гласувано. Според мен това е по-големия проблем на спортните
клубове. Да има една сигурност и 5 лв. да са разпределени, но да знаеш, че ще ти се плати.
Относно олимпизма. Министерство на спорта и въобще във всички страни в света се
финансират олимпийските спортове повече от колкото неолимпийските. Защо? За да стане
един спорт олимпийски трябва да отговори на един куп критерии. Не е едно и също да отиде
човек на европейско първенство и да имаш 40, 50 човека в категорията по един от страната и
друго е да отидеш да има 5 човека. Случвало се е и без победа да вземе медал на
неолимпийски спорт. Не искам да го цитирам. Без победа да вземе медал. Е правилно ли е?
Сега отложихме я тази Наредба. Помнете ми думата, че и 5 пъти да се събираме да я
разглеждаме, целия ОбС да събира всички деятели на спорта, на края пак ще има недоволни.
За това гласувах против.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Благодаря г-н Михалчев.
Колеги, минаваме към трета точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на обект: „Изместване на електропроводни
съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и „Върбовник”) засягащи поземлен имот с
идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по кадастралната карта на с.
Баланово, община Дупница”. / вх.№ 108/ 11.02.2019 г./
Становище на комисията по ТСУ. Благодаря г-н Пилев.
Колеги, имате думата. Има ли някой, който да вземе отношение? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване.
Моля, който е „за“ така предложения проект за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 27
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
Общински съвет - Дупница
І. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за
елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект: „Изместване на
електропроводни съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и „Върбовник”) засягащи
поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по
кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница”.
Трасето на новопроектирания кабел започва от съществуваща възлова станция
„БИНЕКА” в поземлен имот с идентификатор 02350.10.22, преминава през поземлени имоти
с идентификатор 02350.7.51, идентификатор 02350.7.52, идентификатор 02350.38.83,
идентификатор 02350.34.7 по кадастралната карта на
с. Баланово и завършва в
съществуващи стълбове, находящи се в поземлени имоти с идентификатор 02350.34.5 и
идентификатор 02350.34.6 по кадастралната карта на с. Баланово. Проектната кабелна линия
е предвидено да се изгради в съществуващ сервитут, възникнал при изграждането на
електропроводи 20кV „Палатово” и „Върбовник”, като новия сервитут попада в границите на
съществуващия. Съществуващия сервитут е с ширина 34 метра, а новото трасе, с дължина
224,00м са предвидени сервитути по 2,00м от всяко страна на подземната кабелна линия.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до Административен съдгр. Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – зам. Председател:
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на решение за одобряване на проект за
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на „Външно електрозахранване, чрез изграждане на
„Подземна кабелна линия ниско
напрежение” за присъединяване поземлен имот с
идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница,
местност “Лъката” по Кадастралната карта на града през имоти, собственост на Община
Дупница. / вх.№ 109/ 11.02.2019 г./
Становище на комисията по ТСУ. Положително. Благодаря г-н Пилев.
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Имате думата колеги. Не виждам желаещи за изказване. Пристъпваме към гласуване.
Моля, който е „за“ така предложения проект за решение да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 28
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
Общински съвет – Дупница.
І. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за
елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на „Външно
електрозахранване, чрез изграждане на „Подземна кабелна линия ниско напрежение” за
присъединяване на поземлен имот с идентификатор 68789.552.4, землище гр. Дупница,
ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, местност “Лъката” по Кадастралната карта на града през
имоти, собственост на Община Дупница.
Парцеларния план има за цел осигуряване на проектна основа за външно
електрозахранване, с кабели НН за изграждане на обект: „Открит паркинг с капацитет до 100
паркоместа - автокъща” в поземлен имот с идентификатор 68789.552.4 по кадастралната
карта (КК) на гр. Дупница, местност „Лъката”, с площ 4999 м2, както следва:
- външно електрозахранване-кабелна линия ниско напрежение от ел. табло тип касета
пред поземлен имот с идентификатор № 68789.552.32, преминаваща през поземлен имот с
идентификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, с начин на трайно ползване за
селскостопански път-публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник” решението подлежи на обжалване чрез община Дупница до Административен съдгр. Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на Общински годишен план за младежта на община Дупница. /вх.№ 110/
12.02.2019 г./
Комисията по образование.
Положително становище. Благодаря.
Имате думата за изказване по същество.
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Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги.
Въпреки, че не беше в дневния ред на нашата комисия в ИК поговорихме за плана за
младежта. Ще кажа това, което казах и на комисията. Има план, има дейности има
извършени, планирани. Защо тогава в обществеността има усещане, че общината не е
ангажирана и не прави нищо за младежите? Това е мое субективно мнение, така го усещам аз
и така достига до мен. Някой може да каже, че общината прави много за младежите.
С този план се начертава това, което ще правиме тази година за младежите. Какво ще
правиме за младежите? Моето скромно впечатление е почти нищо. Според мен трябва малко
по-съвместно различните отдели, дирекции, различните бенефициенти в областта които са
свързани това са образователната система и читалищната мрежа.трябва да се намерят
точните инициативи.
Прост пример.какво целиме? Целиме да направиме тези младежи да им е интересно,
така че да ги ограмотяваме и възпитаваме. Коя от тия цели решаваме в тоя план? Никоя.
В Благоевград във Вароша отивате и виждате Младежки клуб по поезия, по шахмат,
по незнам си какво….обаче всеки свързан и който взима заплата и т.н. пише и дава отчети
какво е направил тази година. Експертите на общината оценяват неговата работа и го
освобождават или продължава да работи. Това нещо в Дупница не се случва. Не случайно
поканих на комисията…има младежки медиатор…той не бил към нас бил към Бюрото по
труда…то не е важно, но той много работи.Не го казвам със сарказъм, казвам го че
….правителството, законодателя е въвел мерки. Правителството е осигурило не малко
средства…вие знаехте ли, че в Дупница има младежки медиатор? Да знаете. Когато всеки
чиновник пише едни отчетчета пише дейности, които как ще се осъществят и …той сигурно
иска да ги осъществи, но когато не ги рекламирате, не ги направите професионално кел
файда, че….ние проведохме Национален младежки форум Тошко какво каза. Ние ги каним а
на тех не им се участва.
Уважаеми колеги.
Понеже ние на есен сме на избори и на изборите тези, които тичат отвън ще викат
нищо не се прави за младежда. Аз ще си запазя този план и от предните години и ще кажа че
сме направили и ще чета точка по точка. Щом аз не съм чул за тия инициативи как да чуят
другите незнам.
Това е моя призив. Работете повече с медиите…имате видеокамери, имате техника
какво ли не. Направете така, че това което вършите да достигне до хорото и да усетят вашата
загриженост.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Друг желаещ?
Г-н Пехливански заповядайте.
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Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Мен ми е интересно, кмета го няма задавам въпроса нали създадохме младежки съвет
към кмета. Дали се е събирал младежкия съвет? Там също може да се дават идеи.имаше
идеи. Не може да се разчита всичко общината да прави. Училищата правят много повече за
младежите освен училищната дейност. Не трябва да гледаме едностранно, че нищо не се
прави в този град. Трябва да се обърне внимание да се види как се прибират от тия дискотеки
някои ученици пияни в 4 сутринта.
Да приемеме този план и да се работи в бъдеще по-добре.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-жо Инкьова заповядайте.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н председателстващ,
Дами и господа общ.съветници.
Трябва да обърнем внимание на съществото на докладната записка. Това е приемане
на план, а не отчет на дейност.
Така изготвения план за мен е по-скоро програма, защоно в него са налице цялостен
анализ, включени са всички институции училища, читалища, спорта…дори работа с
родители. Дори дейностите са в табличен вид.
Приветствам това, което каза г-н Пехливански, че училищата правят повече от това,
което тука е написано. Съгласна съм с г-н Костадинов, че дейностите, които се извършват с
младежта трябва да се афишират по-добре, за да знае младежта какво се прави.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-жо Инкьова.
Други желаещи за изказване?
Не виждам. Пристъпваме към гласуване.
Който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, и чл. 16, ал. 1 от
Закона за младежта, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 29
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1. Общински съвет Дупница приема Общински годишен план за младежта на община
Дупница за 2019 г. (Приложение).
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Съгласие за изменение на действащ подробен устройствен план –
изменение на План за улична регулация в обхват: Улица с осови точки 2173÷2174 и улица
с осови точки 2173÷2162, към УПИ XI – 6095, кв.129 по регулационния план на гр.Дупница.
/ вх.№ 112/ 12.02.2019 г./
Становище на комисията по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги.
Подлагам докладната на поименно гласуване . В тази връзка да се чете чл. 21, ал. 1,
т.8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 а не както е посочено в докладната ал.3.
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

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл.
125 Закона за устройство на територията, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 30
Общински съвет Дупница дава съгласие за изменение на действащият Подробен
устройствен план (ПУП) – План за улична регулация в посочения обхват за промяна на
уличната регулация с Улица с осови точки 2173÷2174 и улица с осови точки 2173÷2162, към
УПИ XI – 6095, кв.129 по регулационния план на гр.Дупница /поземлен имот с
идентификатор 68789.14.431 и 68789.14.449 по КК на гр.Дупница/.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към 7 точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Дупница за 2018 г. /
вх.№ 113/ 12.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Благодаря колеги. Имате думата.
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Изглежда съм се фокусирал в меките мерки в социалните дейности.докладната е отчет
за дейността на педагогическа стая разговорно ще я наричаме за миналата година. Говорихме
със секретаря на комисията. Всичко е цветя и рози. Една непълнолетна е настанена в ВУИ.
Аз казах и на комисията за миналата година в община Дупница има 142 ареста за
притежание и разпространение на наркотици от които около 20 са на непълнолетни и
малолетни. Аз си представям тази комисия като едни хора грохнали от изнемога да помагат
на тези проблемни деца. 12 годишни 2 момичета разпространяват наркотици в едно училище.
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Онзи ден дете 12-14 годишно следствие на прекомерна употреба на анфетамини е
транспортирано в „Пирогов“. Миналата седмица 14 годишно момиче е транспортирано в
„Пирогов“предозирано с анфетамини. Оставили една непълнолетна във ВУИ. Очевидно
няма връзка между полицията и тази местна комисия.
В тази комисия има 8 обществени възпитатели, които са на граждански договор. Аз
питам 20 арестувани малолетни и непълнолетни. За да арестуват имат достатъчно данни.
Викам защото съм бесен и едва се удържам. Питам какво правят тия 8 възпитатели. Е, те си
работят. Добре. Как се отчитат? Отчитат се всеки месец. Аз предлагам на сесия г-жо секретар
тези 8 възпитатели да пуснете на 2 арестувани по 1 възпитател. Сега гласувайки това нещо
комисията ще получи бюджет ако не гласуваме няма да получи бюджет. 8 възпитатели ще
бъдат уволнени и по моему трябва да бъдат уволнени. Защото вместо да намерите 20
арестувани, които разпространяват наркотици….в полицията казват положението е
нетърпимо в Дупница. 2016 г. предложих ако има малолетни в дискотека да се взима лиценза
и. и аз съм баща и вие сте родители. Нищо. 140 ареста за годината знаете ли. Ние тука ще си
говориме активно лято…шарено пембена зима и т.н.
От полицията казват …ако може видео наблюдението на общината да се интегрира с
полицейското. Аз не мога да си представя, че не е интегрирано. Преди и сега едната ръка не
знае какво прави другата. Всеки нещо върши…обаче резултата го няма защото някъде
връзката се къса.
Затова ще подкрепиме докладната естествено, но догодина когато дадете този отчет
напишете арестувани за годината малолетни и непълнолетни…за наркотици подчертавам
.напишете поставихме ги под мониторинг на обществени възпитатели. Това е начина да
дадеме своя дан и полза за нашето общество и нашия град.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Имате думата г-н кмете.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Г-н Костадинов тая комисия не е само създадена да обгрижва проблемни деца.
Подмятането по повод на това, че полицията нямала видео наблюдение. Видео наблюдение
има в града изградено, за което всички ние имаме отношение по темата, защото към 70 000
се похарчиха да бъде обхванат целия център. Поне през ден се дава информация запис от
тези камери. Относно заведенията има строго разписани правила. Начин на работа, начин на
нарушаване и тук позволявам си на микрофон да кажа. Когато възникне ситуация в
заведение как да разбереме ние като институция да санкционираме ако няма протокол. Как?
Не знам дали знаете на едно, две от заведенията с режим на удължено работно време при
доказани такива ситуации им беше отнет режима на работа. Не опитвайте да прехвърлите
ангажимента на тези хора за сметка на колегите от РПУ. Идеята е те да правят това, което
могат и трябва…не казвам, че другото не е наша тема. Децата са тема №1. Подкрепям те с 2
ръце. Не принизявайте работата на тази комисия. Тея хора работят. Може да наблюдаваш
процеса, когато са във ваканция или лято какво се случва в тая зала. Заповядайте.
Благодаря.
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н кмете.
Имате думата г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Аз не съм неуважителен г-н кмете. Не казвам, че не работят казах едната ръка да
синхронизираме с другата. Да се хванеме ръка за ръка, защото това, което вие казахте да не
вършиме работата на полицията. Полицията казва същото ние не може да свършиме всичко
без общината. За видео наблюдението казах да се интегрира с полицията а не , че не може да
го ползват. Това е МКБППМН превенцията е хубаво нещо. Насочвам прожектора и
предлагам да се обърне внимание върху тези неща.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Други желаещи за изказване?
Не виждам.
Който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал.
3 от ЗМСМА, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 31
1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Дупница за 2018
г.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Следваща точка от дневния ред е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Решение за продажба на общински урегулиран поземлен имот
/УПИ/ ІІІ – 109, квартал 11 по регулационния план на с.Кременик, Община Дупница. / вх.№
114/ 13.02.2019 г./
Становище на ИК.
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Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата.има ли желаещи?
Не виждам.
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
отсъства
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
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 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
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управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008
год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 32
1. Взема решение за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
следния общински недвижим имот: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 109 /трети,
образуван от имот сто и девет/, в квартал 11 /единадесети/ по регулационния план на село
Кременик, Община Дупница, с площ 1 482 кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и два
квадратни метра/, с утвърдена улична и дворищна регулация със Заповед №903 от 27.06.1985
год. Имотът не съдържа сгради – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №1810/26.04.2011 год. вписан в Служба по вписвания под № 20, том 5, вх. р-р №
1158 от 28.04.2011 год., с пазарна оценка 20 281 лв. /двадесет хиляди двеста осемдесет и
един лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител на
недвижими имоти.
2. Общински съвет Дупница определя:
2.1. Начална цена – утвърдената пазарна оценка по т.2 от решението.
2.2. Размер на депозита за участие в търга – 2 028. 10 лв. /две хиляди двадесет и осем
лева и десет стотинки/, представляващи 10% от началната цена.
2.3. 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.
2.4. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от началната продажна цена.
2.5. Публичният търг с явно наддаване да се проведе най-късно в 30-дневен срок от
публикацията на обявяването му.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да проведе процедурите и сключи
договора за продажба.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на решение за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с
идентификатор 04220.16.100 в землището на с. Бистрица – публична общинска собственост
по АОС № 1791/07.01.2011 г., представляващ терен с обща площ 200.00 кв.м, от които 100 кв.
м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен. / вх.№ 116/
13.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги .Има ли желаещи?
Не виждам.
Преминаваме към гласуване на докладната записка.
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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
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона
за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 8/31.01.2008
год., последно изменена и допълнена с Решение 9/25.01.2019 г. на Общински съвет
Дупница/, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 33
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2019 г. в ч. ІІІ, т. А – “Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави под наем” със следният имот: „Терен с площ
200 кв.м, от които 100 кв. м за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м
прилежащ терен към него, находящ се в гр. Дупница, парк „Рила“, петно № 3 от одобрена
схема – Приложение 1 към Решение 100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница, представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и двадесет,
кадастрален район шестнадесет, имот сто/ по КК и КР, одобрени със Заповед № 300-560/05.08.2004 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, изменена със Заповед № КД-14-10-371/14.10.2009 г. на Началник Служба по
геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, с адрес: с. Бистрица, община Дупница,
местност „Корията“, целия с площ 23142 кв. м /двадесет и три хиляди сто четиридесет и два
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на
трайно ползване: „Обществен селищен парк, градина“, със стар идентификатор: 04220.0.59
/землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот петдесет и девет/;
номер по предходен план: 04220.0.46 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален
район нула, имот четиридесет и шест/ и 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и
двадесет, кадастрален район нула, имот петдесет и девет/, съгласно скица № 15110294/08.02.2019 г. на АГКК – публична общинска собственост по АОС № 1791/07.01.2011
г.“
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем, чрез публично
оповестен конкурс, на общински недвижим имот: Терен с площ 200 кв.м, от които 100 кв. м
за разполагане на преместваем търговски обект и 100 кв. м прилежащ терен към него,
находящ се в гр. Дупница, парк „Рила“, петно № 3 от одобрена схема – Приложение 1 към
Решение 100/19.05.2011 г. на ОбС Дупница, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 04220.16.100 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район
шестнадесет, имот сто/ по КК и КР, одобрени със Заповед № 300-5-60/05.08.2004 година на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, изменена със
Заповед № КД-14-10-371/14.10.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, с адрес: с. Бистрица, местност „Корията“, целия с площ 23142 кв. м
/двадесет и три хиляди сто четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „Обществен селищен парк,
градина“, със стар идентификатор: 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и двадесет,
кадастрален район нула, имот петдесет и девет/; номер по предходен план: 04220.0.46
/землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот четиридесет и
шест/ и 04220.0.59 /землище четири хиляди двеста и двадесет, кадастрален район нула, имот
петдесет и девет/, съгласно скица № 15-110294/08.02.2019 г. на АГКК – публична общинска
собственост по АОС № 1791/07.01.2011 г. за срок от десет години при следните условия:
2.1. имотът се отдава само по предназначение – за разполагане на преместваем
търговски обект и прилежащ терен към него;
2.2. начална наемна цена – 640.00 лв. /шестстотин и четиридесет лева/ месечно,
дължима за периода от м. Май до м. Септември включително за всяка календарна година.
Върху цената не се дължи ДДС;
2.3. депозит – 128.00 лв. /сто двадесет и осем лева/, представляващ 20 % от началната
наемна цена;
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3. Условията на конкурса, както и конкурсните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
4. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и да сключи
договор за наем с класирания участник.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разполагане на поставяемо съоръжение /временно свързано с терена/ в част от поземлен имот
с идентификатор 68789.608.229 по КК на гр. Дупница, находящ се в „За предгаров площад и
паркинг“, кв. 124 по регулационния план на гр. Дупница-публична общинска собственост. /
вх.№ 117/ 13.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги .Има ли желаещи?
Не виждам.
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

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 34
1. Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде разположено поставяемо
съоръжение/временно свързано с терена/, представляващо „Навес за пристигащи автобуси на
автогара Дупница“ с площ до 36 кв.м на 20 м от южната регулационна линия към УПИ VIIЗа обществено обслужване и паркинг, кв. 124; в поземлен имот с идентификатор
68789.608.229, гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и
кадастралните регистри одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на Изпълнителен
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със
заповед:КД-14-10-56/26.06.2008 год. на Началника на СГКК-Кюстендил, адрес на
поземления имот: гр. Дупница, площ 14 700 кв. м / четиринадесет хиляди и седемстотин
квадратни метра/, трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: За
второстепенна улица, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, находящ се
в „За предгаров площад и паркинг“, кв. 124 по регулационния план /РП/ на гр. Дупница,
одобрен със Заповед № 977/28.06.1993 год., изменен със Заповед № 4961/22.04.1999 год. на
Кмета на Община Дупница-публична общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедура за разполагане на
поставяемото съоръжение.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска
предварително изпълнениена настоящето решение за защита на особено важен обществен
интерес, като от закъснение на изпълнението може да настъпи значителна или трудно
поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане
на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 39339.109.45,
33

39339.109.39, 39339.109.15, 39339.109.3 и 39339.110.14 с. Крайници, община Дупница, обл.
Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 118/ 13.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги .Има ли желаещи?
Не виждам.
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
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
за
за
за

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

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.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
№ 35
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 39339.109.45, село Крайници, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с
адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 23 145 /двадесет и три хиляди
сто четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 109045 /сто и девет хиляди четиридесет и пет/. Имотът не съдържа сгради.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 39339.109.39, село Крайници, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с
адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 20450 /двадесет хиляди
четиристотин и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 109039 /сто и девет хиляди тридесет и девет/. Имотът не съдържа сгради.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 39339.109.15, село Крайници, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с
адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 12 106 /дванадесет хиляди сто и
шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
109015 /сто и девет хиляди и петнадесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 39339.109.3, село Крайници, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с
адрес на поземления имот местност Стоилков егрек, с площ 10 036 /десет хиляди тридесет и
шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
109003 /сто и девет хиляди и три/. Имотът не съдържа сгради.
1.5. Поземлен имот с идентификатор 39339.110.14, село Крайници, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с
адрес на поземления имот местност Рудеж, с площ 10 540 /десет хиляди петстотин и
четиридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин
на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:
110014 /сто и десет хиляди и четиринадесет/. Имотът не съдържа сгради.
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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 пет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 39339.109.45,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков
егрек, с площ 23 145 /двадесет и три хиляди сто четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 109045 /сто и девет хиляди четиридесет и
пет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът частна общинска собственост, съгласно АОС
№4948/28.08.2018 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 509.19 лв. /петстотин и девет лева и деветнадесет
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 – 101.84 лв. /сто и един лева и осемдесет и четири
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ 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 50.92 лв. /петдесет лева и деветдесет и две стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 39339.109.39,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков
егрек, с площ 20450 /двадесет хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 109039 /сто и девет хиляди тридесет и
девет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №
4947/28.08.2018 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 449.90 лв. /четиристотин четиридесет и девет
лева и деветдесет 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 – 89.98 лв. /осемдесет и девет лева и деветдесет и
осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ 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 44.99 лв. /четиридесет и четири лева и деветдесет и девет
стотинки/
2.3 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 39339.109.15,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков
егрек, с площ 12 106 /дванадесет хиляди сто и шест квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 109015 /сто и девет хиляди и петнадесет/.
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Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №
4946/28.08.2018 год.
2.3.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.3.2. начална тръжна наемна цена – 266.33 лв. /двеста шестдесет и шест лева и
тридесет и три 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 – 53.27 лв. /петдесет и три лева и двадесет и седем
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.3.4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ 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 26.63 лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и три
стотинки/.
2.4. Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 39339.109.3,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Стоилков
егрек, с площ 10 036 /десет хиляди тридесет и шест квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 109003 /сто и девет хиляди и три/. Имотът
не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №
4945/28.08.2018 год.
2.4.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.4.2. начална тръжна наемна цена – 220.79 лв. /двеста и двадесет лева и седемдесет и
девет 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 – 44.16 лв. /четиридесет и четири лева и шестнадесет
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.4.4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ 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 22.08 лв. /двадесет и два лева и осем стотинки/.
2.5 Описание на предмета на търга – Поземлен имот с идентификатор 39339.110.14,
село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-57/30.07.2004 год. на Изпълнителния
директор на АГКК, с адрес: село Крайници, с адрес на поземления имот местност Рудеж, с
площ 10 540 /десет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 110014 /сто и десет хиляди
и
четиринадесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно
АОС № 4949/28.08.2018 год.
2.5.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.5.2. начална тръжна наемна цена – 231.88 лв. /двеста тридесет и един лева и
осемдесет и осем стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45,
ал.1 от ЗДДС;
2.5.3. депозит за участие в търга – 46.38 лв. /четиридесет и шест лева и тридесет и
осем стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.5.4. срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
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2.5.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот за който се участва.
2.5.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.5.2 от
настоящото решение, в размер на 23.19 лв. /двадесет и три лева и деветнадесет стотинки/.
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:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане
на решение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 с. Баланово,
община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска собственост. / вх.№ 119/ 13.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Имате думата колеги .Има ли желаещи?
Не виждам.
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

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

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

25
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
№ 36
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 следния имот: поземлен имот
с идентификатор 02350.50.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село
Баланово, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-990/24.04.2018
год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Горова кория, площ 2
134 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Лозе, категория на земята при неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 050023 /петдесет хиляди двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради.
2. 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:
2.1. Описание на предмета на търга - поземлен имот с идентификатор 02350.50.23 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Баланово, община Дупница, област
Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-990/24.04.2018 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес
на поземления имот: местност Горова кория, площ 2 134 кв.м., трайно предназначение на
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята при
неполивни условия: 6 /шест/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 050023
/петдесет хиляди двадесет и три/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска
собственост, съгласно АОС № 4944/28.08.2018 год.
2.2. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.1. начална тръжна наемна цена – 42.68 /четиридесет и два лева и шестдесет и осем
стотинки/ за година, върху цената не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.1 от ЗДДС;
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2.2.2. депозит за участие в търга – 8.54 лв. /осем лева и петдесет и четири стотинки/,
представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.3. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.4. цена на тръжните документи – 120.00 лв. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.5. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.1 от
настоящото решение, в размер на 4.27 лв. /четири лева и двадесет и седем стотинки/.
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:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно За
ежегодно разкриване като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата година до 15
април на следващата година на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през
зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2 до вземане на друго решение
съобразно местните потребности. / вх.№ 123/ 14.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по здравеопазване.
Положително. Благодаря.
Имате думата за изказване по същество.
Заповядайте г-н Шаламанов.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - общ. съветник:
Ние от групата на НС ще подкрепим докладната с двете си ръце. Радваме се, че
общинското ръководство взе под внимание това наше предложение така бързо и ще направи
организация за идващата зима.
Предлагам на всички да подкрепим тази докладна днес, защото най-вероятно утре ще
се спаси някой човешки живот на наш съгражданин.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Шаламанов.
Колеги друг желаещ за изказване?
Не виждам.
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

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

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

25
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 36, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 37
1. Разкрива ежегодно като местна дейност за периода от 15 ноември на текущата
година до 15 април на следващата година Център за кризисно настаняване на бездомни лица
през зимните месеци с адрес гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2 до вземане на друго
решение съобразно местните потребности.
2. За нуждите на Центъра по т. 1 Общински съвет Дупница предоставя за
безвъзмездно управление едноетажна сграда с идентификатор № 68789.16.301.1 със
застроена площ 213 кв. м., предназначение заведение за социални грижи, находяща се в
поземлен имот с адрес: гр. Дупница, ул. „Велико Търново” № 2, публична общинска
собственост съгласно Акт за публична общинска собственост № 4654/02.02.2017 г.
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3. Центърът се разкрива като второстепенен разпоредител с бюджет към Община
Дупница. Настаняването на потребители в социалната услуга се извършва от 01 декември до
31 март. Ежегодно от 16 април Центърът преустановява дейност и персонала се
освобождава.
4. Капацитет на Център за кризисно настаняване на бездомни лица да бъде 12 места,
персонал - 4 бройки и финансиране до 40 000 лв. за един период на функциониране,
включващо издръжка, възнаграждения и осигуровки на персонала. Необходимите средства за
функциониране на социалната услуга да бъдат осигурени от бюджета на Община Дупница функция 5, група 3, дейност 589, „Други дейности и служби по социално осигуряване,
подпомагане и заетост".
5. Възлага на Кмета на Община Дупница да предприеме необходимите действия във
връзка с предоставянето на статут на второстепенен разпоредител с бюджет на Центъра и на
основание чл. 36г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в
едномесечен срок да изпрати настоящото решение за уведомяване на Агенцията за социално
подпомагане за вида и капацитета на услугата.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Разпределяне на набраните средства за дейностите на Местната комисия за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх. № 125/14.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Има ли желаещи за изказване?
Не виждам.
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

отсъства
за
за
отсъства
не гласува
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
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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
отсъства
отсъства
за
за
за
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.6 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, и пар.17, ал.3 от ПЗР на
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 38
1. . Общински съвет Дупница разпределя набраните за периода от 02.01.2018 год. до
31.12.2018 год. средства от компенсираните вложители за режийни разходи за дейността на
Местната комисия за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове, определена с Решения №85/20.05.2016 год. и 160/24.11.2017 год. на Общински
съвет Дупница /обнародвано в Държавен вестник бр.51 от 05.07.2016 год./, в размер на 4
379.64 лв., както следва:
За периода от 01.09.2017 год. до 24.11.2017 год. – 1 304 лв.
1.1. 20% от сумата, в размер на 875.93 лв. – за стопански разходи, които включват
канцеларски материали и офис техника, необходима за дейността на комисията;
1.2. 80% от сумата, в размер на 3503.71 лв. материално стимулиране на комисията,
както следва:
- Димитър Крекманов – председател – 700.74 лв.
- Стефи Цанкова Илиева – началник отдел – 700.74 лв.
- Инж.Христина Йорданова Александрова – началник отдел “ТСУ” –700.74 лв.
- Ина Георгиева Гърнева – ст.спец.“СПЕНМФ” – 700.74 лв.
- Мая Караджова – ст. експерт “ОС и ОЖ” - 700.74 лв.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот. / вх.№ 126/
14.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Има ли желаещи за изказване?
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
С тази докладна допълваме плана за приватизация. По принцип са няколко докладни.
Мнението на групата и по принцип като модерно мислещи хора знаем, ча частната
общинска собственост е предназначена за задоволяване на икономически интереси на
населението. Няма лошо. Като се преценява да се извършва приватизация…да влизат
пари.както казва кмета всички искат да разпределят, но трябва да влизат и пари.публичната
собственост под наем и ареанда е предназначена за задоволяване на публични услуги на
хората и трябва да избьгваме да ги превръщаме в частна и след това да ги продаваме.
Ние ще подкрепиме докладната.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Други желаещи?
Не виждам.
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

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

отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл. 3, ал.3, т.2 от ЗПСК, във връзка с чл. 1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл. 6, ал.2
ЗПСК и чл. 26, ал.1 и ал. 2 от ЗПСК, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 39
1. Общински съвет-Дупница допълва Годишен план за приватизация за 2019 год.,
съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет-Дупница открива процедурата за приватизация на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се
използва за стопански цели/бензиностанция/, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 68789.603.152 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот сто петдесет и
две/, град Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год.на Изпълнителния директор на АГКК, адрес
на поземления имот гр. Дупница, улица „Хемус“ с площ 1070 кв.м/хиляда и седемдесет
квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор няма, Номер по
предходен план 93363, квартал 259, парцел II. Ведно с описаните сгради попадащи в имота:
2.1. Сграда с идентификатор 68789.603.152.1 /землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот сто петдесет и
две, сграда едно/, застроена площ 140 кв.м / сто и четиридесет квадратни метра/, брой етажи:
1 /един/, предназначение: Сграда за търговия.
2.2. Сграда с идентификатор 68789.603.152.2 / землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот сто петдесет и
две, сграда две/, застроена площ 32 кв.м /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи:
1/един/, предназначение: Промишлена сграда.
2.3. Сграда с идентификатор 68789.603.152.3 / землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот сто петдесет и
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две, сграда три/, застроена площ 23 кв.м /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи:
1/един/, предназначение: Сграда за търговия.
2.4. Сграда с идентификатор 68789.603.152.4 / землище шестдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот сто петдесет и
две, сграда четири/, застроена площ 5 кв.м /пет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/,
предназначение: Сграда за енергопроизводство.
3. Упълномощава Кмета Община Дупница да възложи дейностите по изготвянето на
правен анализ и приватизационна оценка на имота, описан в т.2 от настоящето решение, по
реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построената в
имота жилищна сграда, находяща се в гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №28. / вх.№ 127/
14.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Има ли желаещи за изказване?
Не виждам.
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

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
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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
отсъства
за
за
за
отсъства
за
отсъства
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 чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл.35 ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Дупница, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 40
1.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 27 536 лв. /двадесет
и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева/ за продажба на: Поземлен имот с
идентификатор 68789.602.12 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и
девет, кадастрален район шестстотин и две, имот дванадесет/ гр.Дупница, общ.Дупница,
обл.Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена
заповед за изменение в КККР, с адрес: гр.Дупница, ул.”Самоковско шосе” №28 /двадесет и
осем/, с площ: 1 505 кв.м /хиляда петстотин и пет квадратни метра/, трайно предназначение
на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет
метра//, стар идентификатот: няма, номер по предходен план: 7092 /седем хиляди деветдесет
и две/ - частна общинска собственост по АОС №1927/21.11.2012 год., на Дишка Василева
Сарафимова, собственик на законно построената в имота жилищна сграда, въз основа на
пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.1 от решението продажна цена.
***

***

***

***

***

***
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Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно 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.№ 128/ 14.02.2019 г./
Становище на ИК.
Положително. Благодаря.
Становище на ПК по ТСУ.
Положително. Благодаря.
Има ли желаещи за изказване?
По т.9 от проекта трябва да изберем комисия. Очаквам предложения за състав на
комисията.
Петима членове и двама резервни при невъзможност на някой от тях да участва.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Предлагаме като член Йордан Йорданов.
Г-Н ПАВЕЛ КОЛАРСКИ - общ. съветник:
Георги Райнов.
Г-Н СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ - общ. съветник:
Георги Пехливански.
Г-Н ИВАН ТАНЕВ - общ. съветник:
Ани Вакъвчиева.
Г-Н ИВАЙЛО ШАЛАМАНОВ - общ. съветник:
Спас Андреев.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Колеги станаха 5.
Г-н Танев извинявам се ще помоля да си оттеглите предложението, защото може да
включим Ани в резервите. Трябва да има юрист- не се натискам да съм може да е юрист от
ОА.
Г-жо Манова, може ли да ни дадете име на юрист от ОА.
Г-ЖА МАНОВА – Секретар:
Таня Данчева.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря.
Още 1 резервен член на комисията трябва.
Иван Танев.
Благодаря г-н Пилев.
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Колеги, комисията е в състав:
- Йордан Йорданов;
- Георги Райнов;
- Спас Андреев;
- Таня Данчева;
- Георги Пехливански.
Резервни членове: Ани Вакъвчиева и Иван Танев.
Който е „за“ така предложените предложения в т. 9 , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се предложението.
Гласуваме 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

отсъства
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
за
49

32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: 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
№ 41
1.Утвърждава изготвените по реда на Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния 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 309 000 лв. (триста и девет хиляди
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). Цената се оферира в левове.
2.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: 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, включ. 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
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за обекта на приватизиция, включително чрез извършването от участниците на собствен
правен и финасов 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.
3.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/
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:
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А)Размер на предложената цена – не по-ниска от началната конкурсна цена в размер
на 309 000,00 (триста и девет хиляди) лева.
Б)Начин на плащане – чрез банков превод 100% от цената , в срок до 15 дни от
обявяване на окончателното класиране.
В) Изготвяне на бизнес-програма /план за развитието на обекта за срок от 3 години
след подписването на приватизационният договор, включваща необходимите инвестиции в
дълготрайни материални активи, вложени в сградата, в размер на 500 000,00 (петстотин
хиляди) лева, без ДДС.
Г) Създаване на работни места – минимум 10 души в рамките на 3 години.
Д) Запазване предназначението на обекта за срок от 3 години след подписването на
договора. Кандидата представя декларация свободен текст и концепция за развитието на
обекта.
Е) 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
Проценти
Окончателен размер на офертната цена и начин на плащане 50 т.
Инвестиционна програма за обекта за инвестиции в дълготрайни материални активи,
вложени в сградата. 20 т.
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.
20 т.
Запазване предназначението на обекта 10 т.
общо 100 т.
4.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”.
5.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.
6.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.
7.Срок за депозиране на офертите за участие в конкурса - до 16.00 часа на
предходният ден преди датата на провеждането на конкурса.
8.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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9. 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.
10.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:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Даване
на съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с внесен проект:
"Нови мобилни възможности и лостове за социална подкрепа и независим живот – онлайн
медия и нова социална услуга мобилен асистент" - гр. Дупница“, по процедура „Социално
включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032, Приоритетна ос 2 намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“. /вх.№ 129/ 15.02.2019 г./
Становище на комисията по здравеопазване.
Положително.
Благодаря г-н Георгиев.
Желаещи за изказване?
Не виждам желаещи.
Който е „за“ така предложения проект за решение , моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2, и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 и сл. от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от ЗФУКПС и
в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG05М9ОР001-2.032 – „Социално включване в общността“ от ОП
„РЧР“, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 42
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1. Общински съвет – Дупница одобрява „Споразумение за партньорство” по проект
за създаване на нова социална услуга между община Дупница и „Макс Иновейшънс“ ООД,
гр. София, ЕИК 200442699, със седалище: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.106, вх.А,
ет.7, ап.21, представлявано от Магдалена Маркова Ташкова, водещ партньор и кандидат по
проект с наименование: "Нови мобилни възможности и лостове за социална подкрепа и
независим живот – онлайн медия и нова социална услуга МОБИЛЕН АСИСТЕНТ" - гр.
Дупница“, по процедура „Социално включване в общността“ BG05М9ОР001-2.032,
приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
2. Общински съвет – Дупница дава съгласие и упълномощава Кмета на Община
Дупница да подпише „Споразумение за партньорство”, съгласно предоставения проект –
Приложение към настоящата докладна записка.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към следваща точка от дневния ред .
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Приемане на нов ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие
“Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община
Дупница. /вх.№ 130/ 15.02.2019 г./
Становища от всички комисии.
ПК по ИК. Положително.
Благодаря.
ПК по ТСУ. Положително.
Благодаря.
Спортната комисия. Положително.
Благодаря.
Имате думата колеги за изказване.
Заповядайте г-н Пехливански.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Уважаеми колеги.
Това е пак работа за кмета, но тука има зам.кмет той ще предаде.
За мен този Правилник, това изменение не е съществено наименованието другото е
по-важно. С тоя персонал в рамките на нашата община може да се върши работа.
На мен ми е друга мисълта. Какъв и план, какъв и щат да имаме трябва да се стараеме
да сме добри стопани. Към това предприятие до сега съм с раздвоени чувства. Ако трябва да
им поставям оценка поставям 4 не повече, защото не е само задачата на работниците найвече на управляващите. Тука има организатор на труда, диспечер, домакин, озеленители.
Има много неща, които гражданите виждат. И те виждат, но не ги решават със седмици. На
мен ми се е налага тая зима на няколко пъти да занимавам кмета, последния път занимавах
зам.кмета Крум Милев и въпросите се решават, но нали трябва служителите да докладват за
нередности. Спирката срещу полицията цялата зима е заледена, чешмата прелива запушена
ледена площадка може и кръста да хвърлиме там вместо в реката. Има хора, които се
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пребиха. Толкова ли не се вижда от тия хора от чистотата и техните началници да съобщят
тука да отидат и да го отстранят. Така и стана. Два часа след като се обадих на кмета дойдоха
работници отвориха шахтата почистиха, кара 2 седмици пак се запуши. Тия неща трябва да
си ги виждат.
Да видим и пейките там. 3 изкривени пейки да те е срам, това е в центъра и до
черквата. Това е вече втора година. Гражданите също трябва да се стремят да опазват това,
което се прави.
Това предприятие трябва да си стъпи на краката, да се наблюдават процесите, да
решава нещата, за да може града да има по-добър облик. Може ли такова нещо дребни неща
да не ги оправяме.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Желаещи за изказване?
Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Ние говорихме надълго и нашироко с г-жа Спасова на ИК. Обсъдихме снего
почистването и в града и селата. Ще повторя част от препоръките и забележките, които
отправихме, но са свързани с малките населени места.
Моята оценка е, че на фона на всеобщото състояние, на фона на размера на такса смет
в града положението не е това, което ни се иска, но проблема е комплексен. Да има извадени
пирони, има вандализъм не малко, има некоректно отношение на гражданите по отношение
на чистотата, което е свързано с дейността на контролното звено.
Като цяло според мен в града нещата са сравнително добри и хората все повече пазят.
Желателно е да се правят и инициативи. За съжаление обаче в селата нещата са доста попроблемни. На всяко събиране с кметовете на малките населени места първото нещо, което
се казва е липсата на кофи за смет. Ние добронамерено отправихме предложение към г-жа
Спасова това е първото нещо, което кметовете казват. След това се продължава с вода и т.н.
може да предложите за догодина ли за кога дали субсидия целева, дали фирмата, но в селата
трябва да увеличите съдовете за смет.
Обсъдихме надълго и нашироко начина на заплащане на сметопочистването.
Обсъдихме транспорта…сега дай боже да се случи компостиращата и сепарираща
инсталация. Това при всички случаи се очаква да донесе не малко средства в общинския
бюджет. Когато обсъждахме депото се говореше за сериозни суми от 900 000 лв. нагоре, но и
90 000 да са пак ще бъде сериозен доход в общинската хазна. Така, че …има още много
какво да се желае в града, най-вече по отношение на тревните площи и като измиване на
улици, но в малките населени места трябва в спешен порядък нещо да се помисли.
Конкретно по докладната ние ще я подкрепиме. Чисто технически ПОТОП го
прехвърляме в отделно общинско предприятие, за да може такса смет да бъде наистина
целева и само за тази дейност.
Понеже съм на микрофона пропуснах докладната за кризисния център. Ще призова
хората да се включат в общата дейност по чистота. Нека сега гражданите да се включат
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активно с дарителска кампания да даряват храна, продукти за кризисния център. Да
започнеме от тези, които си благодариха разл. партии и граждани си благодариха, че
благодарение на тех се е случил кризисния център и аз с интерес ще наблюдавам какво ще
направят натам. Защото в кризисния център е необходимо издръжка, необходимо е
консумативи, много неща. Понеже познавам и вярвам на тия хора, че са добронамерени и
загрижени ще очаквам техните по-нататъшни действия, не само да трупаш PR и позитиви а
да има наистина загриженост.
Както същото се отнася и за голямата загриженост за бездомните кучета. Критиките
към дейността на приюта, обаче 40 000 лв. пак от общинския бюджет. Нека гражданите да се
включат малко да дарят. Около 1 паметник некакви интриги се случиха, та аз имам
инициатива да направиме паметник на Георги Тодоров, крепост, крепостна стена примерно и
т.н., да направиме музей на 8 етажа. Сега ще търся сдружения и ще призова гражданите дано
ме подкрепят…после да не кажете, че не съм дал идеята и после некой да ми я открадне.
Това в кръга на шегата.
Конкретно за кризисния център настояваме както в София…в София трите кризисни
центъра се издържат само от дарения на гражданите. Там общините почти не влагат средства
освен за отопление и за заплатата на персонала.
Благодаря.
Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Желаещ друг за изказване по темата?
Не виждам.
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

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

отсъства
за
отсъства
отсъства
за
за
за
отсъства
за
за
за

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

24
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от
ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 43
1. Общински съвет – Дупница приема изменение в наименованието на Общинско
предприятие “Поддържане и озеленяване на териториите за обществено ползване” и
приемане на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “
Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница , както
следва:
§1. Изменя се наименованието на Общинско предприятие “Поддържане и озеленяване
на териториите за обществено ползване” (ОП “ПОТОП”) и се заменя с Общинско
предприятие “Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” (ОП “ЧПТОП”)
§2. Отменя се ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие
“Поддържане и озеленяване на териториите за обществено ползване” при Община Дупница.
§3. Приема се ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие
“Чистота и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница.
§4. Кмета на общината да възложи на директора на общинско предприятие “Чистота
и поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница изпълнението
на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общинско предприятие “Чистота и
поддръжка на териториите за обществено ползване” при Община Дупница
§5. Настоящите изменения влизат в сила от датата на приемането им.
***

***

***

***

***

***

Г-Н ЙОНКО ГЕРГОВ – Зам. председател:
Преминаваме към последна точка от дневния ред .
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Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне за безвъзмездно управление 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.№ 143/ 19.02.2019 г./
Моля, да гласуваме допуск до разглеждане тъй като нямаме становище на комисиите.
Който е „за“ докладната да бъде разгледана, моля да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

24
няма
няма

Приема се.
Имате думата по същество на докладната записка.
Има ли желаещи за изказване?
Не виждам.
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
отсъства
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
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”

27
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, и чл. 12, ал.2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с
Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 44
1. Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Дупница за 2019 г., в т. Ж от част ІІІ „Имоти, които
Община Дупница има намерение да предостави за управление”, 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, община 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 кв. м;
прилежащи части: няма данни; стар идентификатор: няма съгласно схема №15110472/08.02.2019 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 предоставяне за безвъзмездно
управление, 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, на
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, община
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 кв. м; прилежащи части: няма
данни; стар идентификатор: няма съгласно схема №15-110472/08.02.2019 г., издадена от
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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 безвъзмездно
управление със 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:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря за участието в днешната сесия.
Успешен ден на всички.
Закривам заседанието.
Заседанието бе закрито в 12,10 часа.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ Йонко Гергов /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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