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

......

ПРОТОКОЛ
№9
Днес 28.09.2018 г. в заседателната зала на община Дупница се проведе ІХ редовно
заседание на Общински съвет Дупница.
На заседанието присъстваха 32 общински съветница.
Отсъства Златко Славев.
Заседанието бе открито от Председателя на Об.С – инж. Емил Гущеров в 10.10 часа.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добър ден.
В залата присъстват 32 общински съветника, има необходимия кворум за провеждане
на днешната сесия. Часът е 10.10, откривам ІХ редовно заседание за 2018 година на
Общински съвет Дупница.
Ще изчета Решение № 377/21.09.2018 г. на ОИК, относно обявяване за избран за
общински съветник от квотата на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“.
В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 576/19.09.2018 г. на Асен Димитров
Низамов с, което уведомява комисията, че няма да встъпи в длъжност и да положи клетва
като общ. съветник в ОбС Дупница. Съгласно справка за класиране според преференциите за
определяне резултатите от гласуването за общ. съветници в община Дупница на
информационно обслужване АД Кюстендил и Решение № 337/31.03.2016 г. на ОИК
Дупница, следващия кандидат в листата на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ е Ани
Ангелова Вакъвчиева.
/чете Решение № 377/21.09.2018 г. на ОИК Дупница, приложено към Протокола /
Ще помоля г-жа Ани Ангелова Вакъвчиева да заповяда на микрофона за полагане на
клетва.
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на
страната, и във всичките си действия да се ръководяот интересите на гражданите на община
Дупница и да работя за тяхното благоденствие! Заклех се!”
/Г-жа Ани Ангелова Вакъвчиева подписва клетвената декларация/
/аплодисменти/
Всички имате раздаден Дневния ред с № 518 /21.09.2018 г.
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ДНЕВЕНРЕД:
1.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 102 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 14.07.2017 г. / вх.№ 474/
22.08.2018 г./
2. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2017 г. /вх. № 475/28.08.2018 г./
3. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот
с идентификатор 04354.7.110 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан”, общ. Дупница. /вх. №
491/13.09.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и
65245.7.90 с. Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска
собственост. /вх. № 492/14.09.2018 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.7.866 по кадастралната карта на село Самораново. /вх. №
493/14.09.2018 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
87727.10.24 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Доганджиката”. /вх. № 494/17.09.2018
г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04354.6.265 по КК на с. Блатино, м.„Реката”, общ. Дупница. /вх. № 495/17.09.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.29.423 по КК на гр. Дупница, м.„Дренски рид”, общ. Дупница. /вх. № 496/17.09.2018
г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отпускане
на финансови средства за подпомагане лечението на Илия Георгиев Близнаков. /вх. №
498/17.09.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична регулация и
План за регулация за обособяване на нов квартал – кв.58, и четири нови УПИ I, II, III, IV
в него в обхват: Улица с осови точки 72 ÷73 ÷ 74 (проектни идентификатори
№04220.55.501 и №04220.55.502) срещу квартали 36 и 23 по РП на с.Бистрица и имоти с
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проектни
идентификатори
№04220.55.497,
№04220.55.498,
№04220.55.499,
№04220.55.500 по КК на с. Бистрица. /вх. № 499/17.09.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването 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 „Върбовка”) засягащи
поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по
кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница-Съгласно указания на ЧЕЗ
Разпределение България № 1203016720/09.08.2018 год. /вх. № 503/18.09.2018 г./
12. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за
елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени
имоти с идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245;
68789.21.246; 68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147 по КК на гр. Дупница и
идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386;
65245.3.387; 65245.3.385 по КК на с. Самораново). /вх. № 507/18.09.2018 г./
13. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Възмездно
право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 – частна общинска
собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх. №
508/18.09.2018 г./
14. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Възмездно
право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 – частна общинска
собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх. №
509/18.09.2018 г./
15. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Продажба на
земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота
сграда – Ангел Николов Ангелов и Васил Венциславов Топалов, находяща се в
с.Самораново, ул.”Георги Димитров”. /вх. № 510/19.09.2018 г./
16. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Промени в
приетото предложение за записване на облигации по емисия ISIN BG2100013163. /вх. №
513/19.09.2018 г./
17. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница,
насрочен с Решение № 94/20.07.2018г. на Общински съвет-Дупница.
/вх. №
514/19.09.2018 г./
18. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх. №
515/20.09.2018 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет-Дупница.
/вх. № 517/20.09.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
В деловодството на ОбС е постъпило заявление от Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница с вх. № 531/25.09.2018 г. Уведомявам Ви, че желая да оттегля внесената от мен
докладна записка № 515/20.09.2018 г. за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост.
Следващото предложение с вх. № 529/25.09.2018 г., относно допълване на дневния
ред за заседанието на ОбС Дупница с докладна записка № 520/21.09.2018 г., относно
Изменение на Решение № 109 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 20.07.2018 г., като
тази точка да бъде т. 19.
Предложение с вх. № 533/27.09.2018 г., относно допълване на дневния ред на
заседанието на ОбС Дупница с докладна записка с № 530/25.09.2018 г., относно Утвърждаване
и дофинансиране на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой за учебната
2018/2019 година в общински училища, да бъде т. 20.
И предложение с № 538/27.09.2018 г., относно допълнение на дневния ред на
заседанието на ОбС Дупница с докладна записка с № 532/25.09.2018 г., относно Допълване на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община
Дупница за 2018 година, като това бъде т. 21.
С докладна записка № 537/27.09.2018 г., относно Приемане на решение за отдаване под
наем на част от имот - публична общинска собственост, да бъде т. 22.
Който е съгласен с така направените предложения за допълнение на дневния ред, моля
да гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

Сега гласуваме целия дневен ред с приетите допълнения. Който е “за”, моля да
гласува:
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

31
няма
няма

ДНЕВЕНРЕД:
1.
2.
3.

Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на Решение № 102 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 14.07.2017 г.. / вх.№ 474/
22.08.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
отчета на Община Дупница за 2017 г.. /вх. № 475/28.08.2018 г./
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
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предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот
с идентификатор 04354.7.110 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан”, общ. Дупница. /вх. №
491/13.09.2018 г./
4. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Вземане на
решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори 65245.3.83 и
65245.7.90 с. Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска
собственост. /вх. № 492/14.09.2018 г./
5. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Предоставяне от общинския съвет на земи от общинския поземлен фонд в изпълнение на
задълженията по §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
/ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) на Поземлен имот с проектен
идентификатор 65245.7.866 по кадастралната карта на село Самораново. /вх. №
493/14.09.2018 г./
6. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
87727.10.24 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Доганджиката”. /вх. № 494/17.09.2018
г./
7. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
04354.6.265 по КК на с. Блатино, м.„Реката”, общ. Дупница. /вх. № 495/17.09.2018 г./
8. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор №
68789.29.423 по КК на гр. Дупница, м.„Дренски рид”, общ. Дупница. /вх. № 496/17.09.2018
г./
9. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Отпускане
на финансови средства за подпомагане лечението на Илия Георгиев Близнаков. /вх. №
498/17.09.2018 г./
10. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение
на действащ подробен устройствен план – изменение на План за улична регулация и
План за регулация за обособяване на нов квартал – кв.58, и четири нови УПИ I, II, III, IV
в него в обхват: Улица с осови точки 72 ÷73 ÷ 74 (проектни идентификатори
№04220.55.501 и №04220.55.502) срещу квартали 36 и 23 по РП на с.Бистрица и имоти с
проектни
идентификатори
№04220.55.497,
№04220.55.498,
№04220.55.499,
№04220.55.500 по КК на с. Бистрица. /вх. № 499/17.09.2018 г./
11. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Разрешение
за изработването 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 „Върбовка”) засягащи
поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по
кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница-Съгласно указания на ЧЕЗ
Разпределение България № 1203016720/09.08.2018 год. /вх. № 503/18.09.2018 г./
12. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за одобряване проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за
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елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на обект:
„Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени
имоти с идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245;
68789.21.246; 68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147 по КК на гр. Дупница и
идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386;
65245.3.387; 65245.3.385 по КК на с. Самораново). /вх. № 507/18.09.2018 г./
13. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Възмездно
право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 – частна общинска
собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх. №
508/18.09.2018 г./
14. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Възмездно
право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 – частна общинска
собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх. №
509/18.09.2018 г./
15. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Продажба на
земя - частна общинска собственост на собствениците на законно построената в имота
сграда – Ангел Николов Ангелов и Васил Венциславов Топалов, находяща се в
с.Самораново, ул.”Георги Димитров”. /вх. № 510/19.09.2018 г./
16. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Промени в
приетото предложение за записване на облигации по емисия ISIN BG2100013163. /вх. №
513/19.09.2018 г./
17. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане на управлението на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница,
насрочен с Решение № 94/20.07.2018г. на Общински съвет-Дупница.
/вх. №
514/19.09.2018 г./
18. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Приемане на
решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. /вх. №
515/20.09.2018 г./
19. Докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница,
относно Попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет-Дупница.
/вх. № 517/20.09.2018 г./
20. Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно Изменение на
Решение № 109 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 20.07.2018 г.. /вх. №
520/21.09.2018 г./
21. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с ученици под минималния
брой за учебната 2018/2019 година в общински училища. /вх. № 530/25.09.2018 г./
22. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допълване
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Дупница за 2018 година. /вх. № 532/25.09.2018 г./
23. Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане
на решение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.. /вх.
№ 537/27.09.2018 г./
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преди да преминем към точките ще ви прочета заявление да Председателя на ОбС
Дупница, относно образуване на политически представителна група на Обединен
демократичен блок, при Общински съвет Дупница.
/Чете решението, приложено към протокола/
Постъпило е и заявление за изказване от ПП за декларация. Заповядайте г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Уважаеми гости.
Днес е първото заседание на общински съвет – Дупница от есенната сесия на новия
политически сезон. Лятото и ваканцията на съвета отминаха и ние отново сме изправени
пред предизвикателството да дадем своя принос за развитието на нашата община. Надявам се
всички ние да сме в необходимата кондиция и с възобновени сили и избистрени умове да
изпълним задълженията си по един достоен и отговорен начин.
Навлизаме в последната година на работата на настоящия общински съвет. По
традиция този финален период е свързан, от една страна, с равносметка за всичко, което сме
свършили дотук, но също така и с поглед към идния четиригодишен мандат, който ще
получи бъдещия съвет и бъдещия кметски екип, независимо от това на кой ще бъде поверено
управлението на общината от есента на следващата година. През последната година от
мандата на предишния общински съвети сме ставали свидетели и на не особено лицеприятни
сцени. Тогава обикновено градусът на политическото напрежение се покачва, което е
нормално за една предизборна година, но за съжаление това напрежение често се изразява в
самоцелни спекулации, чиято цел е осребряване на политически дивиденти и в никакъв
случай не е в интерес на развитието и добруването на нашата община. Много ни се иска този
път да се поучим от този негативен опит и да преодолеем сляпото политическо разделение,
от несправедливите обиди и обвинения, за които, сигурни сме, след отминаването на
изборния ден всички ние, като хора, градили авторитета си с години, след това съжаляваме.
Управлението на община Дупница, кметският екип, администрацията, се нуждаят от
нашата подкрепа, но и от това да бъдем техен коректив. Това е смисълът от разделението на
властите, който е основополагаща ценност на всяка една демократична и правова държава,
каквато е и България. Ние, общинските съветници от ГЕРБ, независимо, че сме
единомишленици с кмета и хората от неговия екип, независимо от това, че сме част от една и
съща политическа партия, декларираме, че не смятаме да им спестим критиките и
препоръките във връзка с тяхната работа в случаите, когато сме убедени, че такива критики и
препоръки са справедливи. Призоваваме и колегите от другите политически групи да имат
същия подход. Когато кметът и неговата администрация допускат пропуски и грешки, бъдете
безпощадни в аргументите си – това е ролята на една истинска демократична опозиция. Но
нека и да не допускаме конфронтация само заради спорта. Нека подкрепяме и помагаме на
кмета, когато имаме вътрешното убеждения, че действията му са в интерес на общината и
допринасят за по-доброто бъдеще на хората. Дупница е прекалено малка, за да копираме
игрите от висшия политически пилотаж. Хората не се делят на леви и десни, всички
дупничани искат едно и също – по-добра жизнена среда, високо качество на образованието и
здравеопазването, осигуряване на нормални битови услуги, възможности за проспериране на
техните бизнес начинания, възможности за труд, който да им осигури стабилно и достойно
заплащане, адекватни социални услуги…Кой от нас не иска всичко това? Вярвам, че всички
го искаме. Познавам повечето от Вас като достойни и почтени хора и ми се иска да не се
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съмнявам, че за да постигнем всичко това ще преодолеем политическите страсти, които не
винаги ни извеждат на правилния път.
През последните години в Дупница беше направено много. Не бива да сме черногледи
и да не признаваме, че огромна част от жилищните райони бяха обновени и благоустроени.
Мерки в посока на това интензивно се прилагат и в момента. Градът ни става все поприветлив, по-чист и по-красив. Пред завършване е може би най-важният през последните
години европейски проект – за подмяната на водопровода и канализацията на жк „Бистрица“,
както и за благоустройството на този най-важен дупнишки квартал. Скоро неговите
обитатели ще могат и да се похвалят с една нова и модерна детска градина. Стартиралият
вече комплексен проект „Интегриран градски транспорт“ не само ще издигне на ново
равнище предлаганата обществена услуга, но и ще гарантира пълната подмяната на
водопровода и канализацията на един огромен параметър от нашия град, ще имаме напълно
рехабилитирани улици – при това точно улиците, които в момента са най-натоварени с
трафик. Предприетите мерки за инвестиции в културната и туристическа инфраструктура
също не могат да бъдат подминати. Гостите на нашия град и на нашата община непрекъснато
се увеличават и дай Боже в следващите години Дупница наистина да заема полагащото й се
място на привлекателна и желана туристическа дестинация.
Ще кажа и няколко думи за още един проблем, вероятно най-съществения, пред който
сме изправени. Живеем в 21 век и като пълноценни членове на Европейския съюз, което
поражда не само облаги, а и отговорности, сме ангажирани да осигурим екологично
третиране на отпадъците. Знам, че това е тема, която много от нас се опитват да изтласкат на
втори план, а други, което е още по-лошо, използват само в случаите, в които привиждат в
нея възможност за инкасиране на политически дивидент. Този изключително сложен,
непопулярен и в някои случаи дори нелицеприятен проблем се точи не 7, а 18 години – още
от времето за несъстоялия се проект за изграждане на център за третиране на битови
отпадъци на територията на община Кочериново. Чест прави на общинското ръководство, че
не се изкуши да замете под килима този проблем, който е свързан предимно с неприятности.
Да, проблемът е пред решение. Общината е пред подписване на договор с оперативна
програма Околна среда за изграждане на компостиращи и сепариращи съоръжения, които
драстично ще намалят количествата отпадък, които се нуждаят от депониране. Проектът за
първа клетка също е готов, той също чака зелена светлина за своето финансиране. Всичко
това трябва да се случи през следващата година. Тогава ще бъде рекултивирано и старото
сметище – тази екологична бомба, която от години трови хората от нашата община.
Поздравявам общинското ръководство, че имаше силата и мъжеството без шикалкавения и
уговорки да закрие това морално остаряло съоръжение, нещо за което на много други
общински ръководства в страната не им стигна куража. Да, проблемът с отпадъците ще бъде
решен, краят на тази епопея се вижда, въпреки политическите провокации и въпреки
системния рекет, който някои псевдоекологични формирования си позволиха да
демонстрират. Заслуга за успешния финал на този процес имат и много от нас, общинските
съветници, но с жалост ще прибавя – не всички от нас. Дано и тези, които визирам да
преодолеят егоизма си и да бъдат достойни за доверието на избирателите, които самите те са
им оказали.
Една политическа декларация няма как да бъде всеобхватна и да маркира всички
предизвикателства, пред които сме изправени. Ние от ГЕРБ не се боим от
предизвикателствата и сме решени да им отговорим. Пожелавам същото и на
представителите на останалите политически групи. Нека имаме спорен политически сезон,
нека работим все по-усърдно и отговорно, защото хората го заслужават.
Желая на Вас и Вашите семейства, както и на всички жители на Община Дупница,
много здраве, късмет и успехи.
Благодаря ви.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Йорданов.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Изменение на Решение № 102 от заседание на
ОбС Дупница, проведено на 14.07.2017 г. с вх.№ 474/ 22.08.2018 г.
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия. Благодаря г-н Костадинов.
Преди да преминем към обсъждания по докладната записка ще ви обърна внимание,
че има няколко печатни грешки в мотивите. Първата печатна грешка е на ред 6 където е
записано „част от процедура BG16RFOP001, след това се чете -1.001-039“. Следващата
печатна грешка е на след 3 реда, където е записано 26.01.2019 г. – да се чете 26.02.2019 г. И
ще направя две процедурни предложения. В т. 1 на решението датата която е записана със
срок за предявяване за плащане до 26.11 да стане до 26.12.2019 г. и като „т. 2 да бъде
Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1
от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на
изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда“.
Който е съгласен с така направените процедурни предложения от мен, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Предложението се приема.
И в скобите където пише четири месеца от самосебе си следват пет месеца. Ще го
подложиме и това процедурно предложение в първа точка да бъде пет месеца.
Който е съгласен и с това процедурно предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Предложението се приема.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам такива така, че преминаваме към гласуване.
Извинявам се. Г-н Пехливански, заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
Аз имам по-скоро един въпрос. Тези 6 месеца с които ще удължиме срока за
изпълнение на този проект, защото това са 7 000 000 лв., ще бъде ли достатъчен, защото от
другия месец да почне работа дали за 5, 6 месеца може да се свърши това нещо и 6 месеца ли
е възможността с която можеме да удължиме. Това по скоро ме интересува. Дали ще
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смогнеме да………….Имам предвид и горе в ж.к. „Бистрица“ със строителството колко
бавно върви. Верно това е малко по друг вид строителство, но ми се струва, че няма да се
справим с този срок.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански. Г-н Георгиев ще отговори на поставените въпрос.
Заповядайте г-н Георгиев.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Уважаеми г-н Пехливански.
Уважаеми дами и господа общински съветници.
Удължаването което искаме е в рамките на регламента, който важи за оперативната
програма. Знаете, че по трасето на интегрирания градски транспорт трябва първо да бъдат
изградени водопровода и канала. Нещо което вече се случва. Аз мисля, че ще бъдем готови
доста по-рано. Всъщност графика вече е направен. Въпроса е просто да си дадем достатъчно
време за отчитане на проекта така, че приемете, че този срок не е нещо което отлагаме
нещата във времето, просто искаме там където имаме възможност нещата наистина да се
случат спокойно без така да бъдем изправяни пред и ние и вие в последния момент да искаме
някакви допълнителни удължавания. Просто да се даде възможност нещата да се случат по
най-добрия и качествен начин.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Георгиев. Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Данчо благодаря. Считам, че част от адресанта съм и аз и за това ти благодаря. Ще
спазвам коректен тон. Определено, определено и в духа на това ще направя вметка. Не вчера,
а онзи ден споделих с няколко колеги, направих следното нещо. Спрях на „Св. Иван Рилски“
с кръстовището с „Бригадирска“, нулирах километража и се качих до „Венелин“. Не знам до
там ли ще е трасето, но за това уточнявам, се качих до „Венелин“ и след това спрях на
кръстовището на „Венелин“ по „Велико Търново“ и се качих горе до „Бузлуджа“ и пак
нулирах километража – 592 м. И сега логичен въпрос. Аз съм учил медицина, УНСС, преди
това математическа паралелка в нашата гимназия и по преди това в старото базово училище.
В математическата паралелка в базово училище моя класен ме е научил да смятам
простичко. Разделих сумата която чух медийно и разделих на метража и за аудиторията
получих една интересна сума за мен. Помислих си дали не трябва да взема по-дълбока
лъжица за хапване, по-дълбока, за да ми е по-удобно да дълбая, но с лъжица за супа да копая
1472 лв. излиза линеен метър канализация. За аудиторията 1472 лв. Споделих преди да вляза
на сесията още едно споделяне направих с директора на ТЕЦ-а. Просто защото той човека се
занимава, а пък сме учили в един клас, помощ от приятел поисках и се занимава с такива
неща, изкопна работа колко е, насипна работа колко е. Линеен метър тръба преди известно
време ми се наложи и аз да купя, не знам с какво фи ще го направиме, аз купих фи 40 от тези
сръбските ли македонските траби ми се налагаше при едно строителство и тя беше 172 лв. 6
линейни метра от тая тръба. Не знам с какво фи ще правиме тия две улици.
Уважаеми колеги и съграждани, за мене ако моята сметка на базата на моята
ученическа и житейска биография е правилна е твърде, твърде претенциозна. Ако
действително г-н Чимев, линейния метър на тези 2 улици, канализация ни струва, и за нова
това ми е репликата искам да го изясним тука в зала, ни струва около 1500 лв. категорично
Данчо декларацията е на място.
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Соколов.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
То не го разбрах като въпрос, а го разбрах като някакви сметки на база на Вашата
подготовка от базовото. Окей така го приемаме. Колеги, имате ли точни данни колко беше
процедурата. Ама аз си мисля, че вие като общ. съветник когато се обявяват процедури……..
/обаждане от зала/
Моля?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Моля ви без реплики г-н Соколов. Сега има думата г-н Чимев.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Нали имам думата? Нито съм ви…………
/обаждане от зала/
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Моля ви г-н Соколов, запазете добрия тон.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Ама то явно няма интерес да чуе. Важно е какво ще каже.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Г-н Георгиев, заповядайте да поясните.
Г-Н КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – зам. Кмет:
Г-н Соколов, аз до колкото разбрах, ако съм разбрал правилно въпроса ви, вие
имате…… Така, точните КСС-та мисля, че никой не може да ги възпроизведе в момента.
Само искам да ви кажа, че вие като кмет на община Дупница в края на 90-те години
доколкото си спомням имахте проекти през предприятието за управление дейностите по
околната среда ПУДОС и знаете как се работи в ПУДОС. Искам да ви уверя, че от
ежедневните ми комуникации с ПУДОС, това е институцията която е най-стриктна и пили
сметките до стотинка. Аз ви предлагам ако искате да отидем заедно в ПУДОС, да сметнем
всичко колко струва, какво струва, да ви покажа колко са ни орязали от предварителните
проекти, за да се убедите, че……… Цените при ПУДОС честно казано нали тук не е може би
тема да го обсъждане това е доста по-ниска от нормалната пазарна стойност. Значи ПУДОС
не е мястото където може да се разчита на КСС-та, които са над определена стойност. Това е
напълно невъзможно и съм готов да се подпиша под това си твърдение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Георгиев. Заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ – общ. съветник:
Благодаря за това което каза. Ние с кмета Пилев, аз умрях да вземе 7 милиона и
половина тогава, аз го започнах за което казвам благодаря, но той го довърши и мисля, че
малко остана и при кмета Дангов. Със седем милиона и половина тръгнахме, за аудиторията,
от жк, целия град и стигнах до Пречиствателната станция на Джерман. Седем милиона и
половина. Фи 100 или как се казва, 1 м. диаметър да не объркаме метража. 1000, значи фи
1000, пардон. За това казах да уточня фи 1000. Не съм минал по този път с километраж, но за
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следващата сесия ако ми поставите задача ще направя това нещо горе-долу. Но на
примависта на око ви казвам, че това е повече от 7, 8 километра. Просто ми е интересно за 20
години нормата на заплатата, нормата на копаенето, нормата на чакъла така ли се е
променило, че се е стигнало до там.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Соколов. Други колеги? Не виждам.
Извинявам се колеги, ще направя още едно доуточнение тука с промените на датите и
ще го направя като процедура. В скобите остава „четири месеца след изтичане на крайния
срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ в т.1.
Така, че за да бъде всичко нормално предлагам отново, който е „за“ това процедурно
предложение, моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

32
няма
няма

Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна 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

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

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

31
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017, сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 117
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 102 от заседание на ОбС Дупница, проведено на
14.07.2017г., както следва:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” за
сума в размер до: 2 392 249,67 (два милиона триста деветдесет и две хиляди двеста
четиридесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки), представляващи 35% ( тридесет и
пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01 от 26.05.2017 г. със срок
за предявяване за плащане – до 26.12.2019 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като от закъснение на
изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане отчета на Община Дупница за 2017 г. /вх. № 475/28.08.2018 г./
Нека да чуем становищата на всички комисии.
Г-н Костадинов. Благодаря.
Г-н Пилев.
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АРХ. АСЕН ПИЛЕВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Кмет.
Уважаеми г-н Председател.
Дами и господа общински съветници.
Комисията проведе своето заседание. За всички докладни предлагат да се приемат от
общ. съветници, като само по тази докладна гласовете са 6 към 1 въздържал се.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Пилев.
Г-жа Инкьова. В зала ще бъде изразено мнението. Благодаря.
Здравната комисия г-н Крекманов. Благодаря.
Спортната комисия. Благодаря г-н Шаламанов.
Колеги, имате възможност за изказвания по докладната записка.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н Председател.
Уважаеми колеги.
Отчета на бюджета на една община е така един от най-важните въпроси които се
разглеждат от ОбС, както подобно на средносрочната прогноза, подобно на бюджета на
общината. Използвам случая в контекста на декларацията на ПП ГЕРБ да кажа и няколко
думи за приоритетите на групата на ОДБ, къде вече съм само говорител. Очевидно нашия
първи приоритет както сме заявили финансовото състояние на общината, видно от отчета е, че
задълженията на общината са намалели от два милиона и половина или под два милиона и
половина на милион и седем стотин хиляди, което е много добро постижение, а и размера на
просрочените задължения който сега е над 5% се очаква да спадне под 4%, за да се включиме
в изискванията на Министерство на финансите. Т.е. приоритета финансово оздравяване и
стабилизация на общината, който е нашия първи основен приоритет, аз мисля, че посоката и
пътя е добър. Друг е въпроса за скоростта с която вървиме, защото около 7 000 000
продължават да бъдат постъпленията от местни приходи, което е така да се каже
реалистичното, но очевидно така и не намерихме за 3 години ние общ. съветници някаква
идея как да се вдигнат тези приходи.
По отношение на другия приоритет за инвестициите. Искам да ви уведомя, че имаме
много резерви и в тази връзка ще внесеме изменение в нормативната уредба и нови
нормативни документи. По другия приоритет който виждаме и тука в отчета по отношение на
образованието ще внесеме също няколко нормативни документи свързани с образованието.
Изказваме нашата критика по отношение на общинската болница, където въпреки
стабилизацията на комисия разгледахме документите на дружествата за 6 месечието. Въпреки
стабилизацията има още много какво да се желае.
По отношение на европроектите. Това което се коментира при предната точка съм и
съгласен и не съм. Използвам случая основно към администрацията уважаеми г-н Кмет.
Прави ми впечатление, че хората не знаят какво ги очаква. Като чели трябва малко повече
яснота. След вероятно между седмица и две половината град ще бъде разкопан, паралелно
вървят консорциумите за канализация, за водопровод. Вече района около Паисий е разкопан,
района около градинката „Моструков“. И моя съвет или молба или предложение е като чели
вашия пресцентър така да се каже настойчиво да уведоми хората където ще има подобни
движения, защото изведнъж от положителен ефект от тези многомилионни проекти, ние
изпадаме в точно обратното, срещаме недоумението на хората, срещаме неразбирането на
хората. От части аз съм склонен да ги защитя и да се съглася с тях и да не се съглася, защото
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очевидно когато правиш ремонт у вас в банята не можеш да се изкъпеш, нали. Така, че мисля
си, че повече информация трябва да се даде по отношение точно на този грандиозен
европейски проект, който започва в момента и който няма като чели аналог до сега в
Дупница. Това нещо го видяхме в ж.к. „Бистрица“, сега по същия начин в мрак в тъмнина. И
не случайно е и въпроса на д-р Соколов е такъв колко пари, лутаме се, колко метра е….. Аз
съм сигурен, че цифрите не са верни които той ги каза, аз ги знам, но не е това въпроса. Ние
нямаме какво да криеме. Вие осигурихте толкова много милиони извън определените по
„Региони в растеж“, а всъщност бумеранга се връща обратно в общината. И по отношение на
самите ремонти също има какво да се желае. Аз съм запознат много пъти съм разговарял с вас
по това нещо, но хората не са запознати и си мисля, че това е една огромна грешка, която носи
негативи както за кмета и за общинската администрация, така и за нас като политици.
Ще завърша. Освен това имаме още няколко предложения конкретно по отчета.
Считаме, че има места където разходите могат да бъдат намалени. Отново ще повторя нашите
критики и за увеличаване на контрола върху така субсидираните от общината дейности
общински предприятия, където продължава според моето скромно мнение да изтичат огромни
средства, където мисля, че има още какво да се направи и кадрово и организационно и т.н. И
използвам отчета за да кажа, че догодина ние повече в този състав ОбС няма да разглежда
отчет. Така че това ни е последния. Като чели не успяхме да запушим достатъчно от течовете
които под една или друга благовидна форма, онази омаскарена за мен думичка „субсидия“
продължават и продължават да изтичат.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Костадинов. Други колеги? Г-н Пехливански, заповядайте за
изказване.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ – общ. съветник:
Исках да взема реплика, но се отказах защото щях да кажа само това, че кабелна
телевизия ТВ „Рила“ нашата не знам кога ще започне да действа. Точно това за информацията
най-бързо до хората стига когато тези 10, 15 минутки в 8.30 часа беха по местната телевизия.
Не знам какво е положението. Това какви са тия ремонти. Национални телевизии се оправят
по 1, 2 седмици, тука вече стана 3 месеца. Не знам дали въобще ще почне да действа. Не
подценявам вестниците, но те все пак са с 1 ден закъснение излизат и хората сега се
информират горе-долу сега само от двата вестника.
Сега за отчета. За мене аз продължавам да мисля, че времето което правиме този отчет
просто едно време беше приемаме отчета, приемаме бюджета и нещата вървеха. Сега ми се
струва, че все едно да коментираме един мач, който е бил преди 6 месеца. Знам, че такива са
правилата и за всички общини е това, но на мен ми се струва, че не е съвсем уместно така да
се правят тези отчети. Не може да си вземем бързо изводи и да вземеме мерки. По отношение
на одитния доклад, прочетох внимателно и приемаме това което е както преди 1, 2 години
приехме, че одитния доклад в него буквално беше записано така „Приложения годишен
финансов отчет дава вярна и точна представа за финансовото състояние“. Имаше години
когато това не беше така, а беше записано, че не дава вярна информация. Както сме приемали
преди години отрицателното становище, така специално аз приемам, че в това отношение
всичко е точно.
Сега, аз виждам една смущаваща цифра. Костадин я каза. От местните приходи при
план уточнен вече 13 732 000 сме изпълнили 10 250 000 или 87% минус три милиона и
половина, ако не бъркам. Това не е малка цифра, но не виждам и от къде ще се изпълнят тия
проценти, тъй като това не е най-страшното, че не изпълняваме. То няма от къде. Знаете, че
около 80% от нашата тука промишленост се дължи на тези малки предприятия които са. Те са
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в затруднено положение. Знаете раждаемост и смъртност каква е в община Дупница и трябва
да обърнеме Костадине внимание, аз слушах внимателно твоето изказване. Да, тези
инфраструктурни проекти вървят, става по-хубаво за живеене на хората, но работни места
няма, работата притиснали са ни няколко областни града и просто от кой да събираме тези
данъци и такси. Няма хора. 4000 намаляхме предния период, сега до 2020 се очаква още 3,
4 000. Тука става въпрос починали, хора които са се изнесли от нашия град. Еми то няма от
къде какво да събираме.
Така, че искам да завърша с това, че все пак ние общ. съветници имаме някакъв непряк,
но и косвен принос примерно за некакви икономии, защото знаете наскоро прочетох и се
среща г-н Гущеров с Председателя на ОбС Сандански и знаете какво е възнаграждението там
на общ. съветници, да не говорим и за по-малки общини от Сандански, че това което ние
задържахме като заплащане, защото нали така ни учеха на времето демократите, няма как
всеки труд се заплаща. Така, че ние примерно ако вземем тази разлика само за 1 година сме
направили може би фиктивна икономия от 80 000 лв., умножете по 4 години предния период и
ще видите, че ние в общи линии сме спестили около 700 000 предния мандат и този на тази
община. Това също трябва да го знаят общ. съветници, те го знаят. И това е един косвен
принос към икономиите в тази община.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Пехливански.
Аз само ще допълня г-н Пехливански спомена за местната телевизия. Предполагам
спомняте си на председателски съвет миналата година и конкретно ваше предложение
коментирахме. Аз тогава организирах с колеги председатели от Югозападна България срещи в
Благоевград със собствениците, проведохме много срещи, те поставиха въпросите които имат,
коментираха, но това е все пак частна структура и по никакъв начин ние няма как да влияем
на техни решения.
Благодаря. Колеги, други изказвания по темата ако има. Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
против
за
отсъства
за

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

25
3
2

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, ОбС
прие
РЕШЕНИЕ
№ 118
1. Общински съвет – гр. Дупница приема отчета за касовото изпълнение на бюджета
на община Дупница за 2017 г. по приходната и разходната част по функции, дейности,
параграфи и подпараграфи - съгласно Приложение от №2 до №4, както следва:
1.1. По приходите общо 25402854 лв., в това число държавни дейности 15151392 лв. и
10251462 лв. местни дейности.
1.2. По разходите общо 25402854 лв., в това число държавни дейности 15151392 лв.,
9736040 лв. местни дейности и 515422 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни
приходи.
1.3. Налични по сметки в края на периода 2531917 лв., в това число 2476090 в лева и
55827 лева във валута.
1.4. Бюджетно салдо в края на периода, излишък в размер на 2943499 лева, с които са
финансирани операциите с финансови активи и пасиви.
2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2017 г.,
съгласно Приложение №6.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 г., съгласно Приложение
№7.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с
идентификатор 04354.7.110 по КК на с. Блатино, м.„Сурлан”, общ. Дупница. /вх. №
491/13.09.2018 г./
Колегата Асен Пилев каза, че всички са положителни становища от тяхната комисия.
Така, че имате възможност за изказване по докладната записка.
Г-н Петров, заповядайте.
Г-Н ИВАЙЛО ПЕТРОВ – общ. съветник:
Г-н Председател.
Колеги.
Аз ще подкрепя тази докладна. Н дневния ред на днешното заседание има няколко
докладни свързани с промяната ПУП-ове и за това въпроса ми е свързан с Общия устройствен
план на общината, който мина на обществено обсъждане в края на миналата година, до какъв
етап е, кога се очаква да бъде финализиран и кога ще влезе в сила. Това ми е въпроса.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря ви г-н Петров. Ще помоля г-жа Петкова, заповядайте.
АРХ. СЛЕВКА ПЕТКОВА – Главен архитект:
Добър ден на всички.
Значи общия устройствен план в момента е изработен и е в процедура на съгласуване
по всички инстанции, като срока за неговото завършване е края на годината. Имаме едно не
забавяне, а в смисъл процедура през РИОСВ за екологичната оценка, която се прави. Общо
взето мисля, че имаме всички съгласувателни писма на етап включително и от паметниците на
културата, което по принцип е най-бавния и най-сложното съгласуване което се прави. Мисля,
сега да не бъркам края на октомври началото на ноември би трябвало да влезе за окончателно
одобряване от вас.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-жа Петкова за изчерпателния отговор.
Г-н Костадинов, заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател.
Колеги.
Г-жо Петкова, и към Асен Пилев. В други общини разбрах има практика понеже сега
ние гледаме, ще разрешиме на този да извърши това преустройство. Обаче след това вече
направил проекта той отново трябва да дойде в залата и да пусне ако ще ползва да преминава
през общински улици, отново трябва да му разреши ОбС. Нали така? Сега ние му
разрешаваме, тръгва процедурата плановете и след това ако трябва да мине примерно кабел
или водопровод по общински път пак трябва да разреши ОбС. Мисля, че даже на тази сесия
имаме такава докладна. А в други общини пишат в същата докладна дава предварително
съгласие, ако инвеститора ще премине през общинска структура.

18

АРХ. СЛЕВКА ПЕТКОВА – Главен архитект:
По принцип за всеки конкретен случай се преценява, защо към заданията които
прилагат възложителите има схеми предварителни за електро и В и К. В този случай може би
не се налага, но ако ви е направило впечатление в предходни докладни имаме предварително
съгласие за преминаване.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Виж, това не е критика. Молбата ми е следната. За следваща сесия или когато стигнете
просто да съгласувате с арх. Пилев, когато има такъв случай дали да не въведем практика и
ние да записваме такова нещо в тия докладни, че да не идва отново втори път инвеститора да
съгласува ОбС. Добре, ще се разберем.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов.
Колеги, други изказвания по докладната? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
отсъства
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
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33. Иван Методиев Танев

за

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

30
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, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 119
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот
04354.7.110 по Кадастралната карта на с. Блатино, местност «Сурлан» за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на
земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с
обществено-обслужващо предназначение „Автокъща”.
2.Разрешава на Кирил Олегов Петров, собственик, съгласно Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 1, т. І, рег. № 131, дело № 1 / 08.01.2018г., вписан в
Служба по вписвания с Акт № 60, т. 1, Вх. рег. № 77, дело № 7/08.01.2018г., да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9,
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот 04354.7.110 по КК на с.Блатино,
местност «Сурлан» съответстващ на обхвата и съдържанието на одобреното задание.
Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и
излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2
от ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, ВИВАКОМ
“БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД, “ЧЕЗ Електро България” АД и Агенция “Пътна
инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Вземане на решение за отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатори
65245.3.83 и 65245.7.90 с. Самораново, община Дупница, обл. Кюстендил – частна общинска
собственост. /вх. № 492/14.09.2018 г./
Нека да чуем становището на икономическа комисия. Благодаря ви г-н Костадинов.
Благодаря г-н Пилев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладна записка № 492. Няма такива.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

31
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
№ 120
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 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 65245.3.83, село Самораново, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност
Герено, с площ 14 066 кв.м. /четиринадесет хиляди шестдесет и шест квадратни метра/, с
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива,
категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер
по предходен план: 019030 /деветнадесет хиляди и тридесет/. Имотът не съдържа сгради.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 65245.7.90, село Самораново, община Дупница,
област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: село Самораново,
местност Ганиката, с площ 11 584 /единадесет хиляди петстотин осемдесет и четири
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/ стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 013011 /тринадесет хиляди и единадесет /.
Имотът не съдържа сгради.
2. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем чрез публичен търг с
явно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска собственост, за срок от десет
години, при следните условия:
2.1. Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 65245.3.83, село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с
адрес на поземления имот: местност Герено, с площ 14 066 кв.м. /четиринадесет хиляди
шестдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска,
начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 019030 /деветнадесет хиляди и
тридесет/. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС
№ №4942/13.08.2018 год.
2.1.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.1.2. начална тръжна наемна цена – 309.45 лв. /триста и девет лева и четиридесет и
пет 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 – 61.89 лв. /шестдесет и един лева и осемдесет и
девет стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.1.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
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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 30.95 лв. /тридесет лева и деветдесет и пет стотинки/.
2.2 Описание на предмета на търга – поземлен имот с идентификатор 65245.7.90, село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед 300-5-61/05.08.2004 год. на Изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: село Самораново, местност Ганиката, с площ 11 584 /единадесет хиляди
петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4
/четвърта/ стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 013011 /тринадесет хиляди и
единадесет /. Имотът не съдържа сгради. Имотът е частна общинска собственост, съгласно
АОС № 4047/10.02.2015 год.
2.2.1. Вид на търга - публичен търг с явно наддаване.
2.2.2. начална тръжна наемна цена – 254.85 лв. /двеста петдесет и четири лева и
осемдесет и пет 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 – 50.97 лв. /петдесет лева и деветдесет и седем
стотинки/, представляващ 20% от началната тръжна наемна цена;
2.2.4. срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.
2.2.5. цена на тръжните документи – 100.00 лв. еднократно за тръжна документация +
20.00 лв. за всеки имот за който се участва. Върху цената се дължи ДДС;
2.2.6. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна наемна цена по т.2.2.2 от
настоящото решение, в размер на 25.49 лв. /двадесет и пет лева и четиридесет и девет
стотинки/
3. Общински съвет Дупница упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе
процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
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
65245.7.866 по кадастралната карта на село Самораново. /вх. № 493/14.09.2018 г./
Да чуем становището на икономическа комисия. Заповядайте г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря. Икономическата комисия има положително становище обаче ще ми
позволите когато едно време говорех от този микрофон и някои хора ме репликираха и т.н.
Искам да ви попитам, не знам колегите от другата комисия какво са гледали, но ние гледаме
един огромен масив в бяло, който е общински и в него в нищото обособяваме на средата,
разкъсваме неясно защо там и как, възстановяваме имота на човека. Ние ще подкрепим г-н
Димитров, нали така ние сме съгласни. Възниква обаче въпроса защо точно там, как точно там
и отговора е само един. Защото тогава много ме репликирахте… Защото човека сам си
посочва къде колеги. Не, че е грешка, просто ви обръщам внимание. Един цял имот ей този
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колкото и далече да сте ще го видите. Цял един имот в бяло е общински и той каса едно
мъничко парченце тука. Очевидно тука има я път, я ток, я вода, нали и т.н. Не е незаконно, не
е лошо, но дали е целесъобразно това е друг въпрос.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Благодаря г-н Костадинов. Колеги, други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

31
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. и доп. ДВ, бр.61 от 2016
год.) и чл.45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 121
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 Зашо Христов
Тончев съгласно Решение № С-226/01.06.2004 г . по заявление вх. №2500/06.01.1992 г., на
ОСЗ гр.Дупница и скица-проект № 15-375827-04.08.2017 г., както следва:
Поземлен имот с проектен идентификатор 65245.7.866 по кадастралната карта на село
Самораново с адрес на поземления имот: село Самораново, Община Дупница, Област
Кюстендил, местност “Орляко”, с площ 4.380 дка, начин на трайно ползване Друг вид нива.
2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на
Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 и служебно - на Общинска
служба по земеделие гр. Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
(ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 87727.10.24 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Доганджиката”. /вх. №
494/17.09.2018 г./
Да чуем становището на комисията по ТСУ. Благодаря г-н Пилев.
Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка. Няма такива желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 122
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор № 87727.10.24 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница, м.„Доганджиката” за
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за
опазване на земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за обект:
«Трафопост тип - БКТП», собственост на възложителя.
2.Разрешава на Кмета на общ. Дупница да възложи изработване на проект за
Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за
поземлен имот с идентификатор № 87727.10.24 по КК на с. Яхиново, общ. Дупница,
м.„Доганджиката”.
Подробния устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) да бъде придружен с
план-схема за ел.захранване и ВиК.
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При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“ВиК-Дупница” ЕООД и “ЧЕЗ Електро България” АД преди внасяне в община Дупница за
процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно
Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване
(ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с
идентификатор № 04354.6.265 по КК на с. Блатино, м.„Реката”, общ. Дупница. /вх. №
495/17.09.2018 г./
Становището на комисията е положително. Благодаря г-н Пилев. Така, че колеги имате
възможност за изказване по докладната. Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

28
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, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие
РЕШЕНИЕ
№ 123
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор № 04354.6.265 по КК на с. Блатино, м.„Реката”, общ. Дупница за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на
земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с
обществено-обслужващо предназначение „Автокъща”.
2.Разрешава на Валентин Кирилов Георгиев, собственик, съгласно Нотариален акт за
собственост на недвижим имот констативен № 34, т. І, рег.№ 582, д.№ 24/01.02.2018г.,
вписан в Служба по вписвания с Акт № 186, т. 1, Вх.рег.№ 291, дело № 99/01.02.2018г., да
възложи изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПЗ)
по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор № 04354.6.265 по
КК на с. Блатино, м.„Реката”, общ. Дупница, съответстващ на обхвата и съдържанието на
одобреното задание.
Проекта да бъде придружен с Транспортно-комуникационен план за влизане и
излизане от имота.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и
Агенция “Пътна инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
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Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на
Община Дупница, относно Разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен
план - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на
поземлен имот с идентификатор № 68789.29.423 по КК на гр. Дупница, м.„Дренски рид”,
общ. Дупница. /вх. № 496/17.09.2018 г./
Да чуем становището г-н Пилев. Положително благодаря ви. Колеги, имате
възможност за изказване, няма такива и преминаваме към гласуване.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

29
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, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б и
чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 124
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за Подробен
устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с
идентификатор № 68789.29.423 по КК на гр. Дупница, м. „Дренски рид” за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, съгласно Закона за опазване на
земеделската земя и съпътстващите го нормативни документи, за устройване на обект с
жилищно предназначение „Сграда на основното застрояване с жилищно предназначение
малка по височина (Н до 10м)”.
2.Разрешава на Ангелина Костадинова Николова и Мария Светославова Симеонова и
Румен Светославов Атанасов (наследници на Светослав Атанасов Джигурлийски),
собственици, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 72, т. ІІ, рег.№ 3171,
д.№ 230/28.09.2015г., вписан в Служба по вписвания с Акт № 50, т. 17, Вх.рег.№ 4610, дело
№ 1964/28.09.2015г., Решение № 0107/15.02.2010 год. от Общинска служба «Земеделие»,
влязло в законна сила на 03.03.2010 год. и Удостоверение за наследници № 2491/14.06.2018
год., да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план - План за
застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на на поземлен имот с
идентификатор № 68789.29.423 по КК на гр. Дупница, м. „Дренски рид”, съответстващ на
обхвата и съдържанието на одобреното задание.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ с Регионална здравна инспекция – Кюстендил, РИОСВ-Перник, Басейнова дирекция
Западнобеломорски район-Благоевград, ВИВАКОМ “БТК”АД, “Кабел Сат-Запад” ООД,
“Напоителни системи” ЕАД клон “Струма-Места” Дупница, “ЧЕЗ Електро България” АД и
Агенция “Пътна инфраструктура” преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към
докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Отпускане на финансови средства за подпомагане лечението на Илия
Георгиев Близнаков. /вх. № 498/17.09.2018 г./.
Колеги, да чуем становищата на всички комисии, икономическа положително
благодаря г-н Станкев, комисията г-н Йорданов положително, благодаря г-н Йорданов, г-жа
Инкьова положително, г-н Павлов положително и остана да чуем от здравната комисия
положително, благодаря ви. Колеги, имате възможност за изказване по докладната записка.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 44, ал. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 1 и 2 от Наредба
за общинските публични финанси и управление на общинския дълг на Община
Дупница, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 125
1. Общински съвет Дупница дава съгласие да бъдат отпуснати 2 000 (две хиляди) лева
парична помощ на Илия Георгиев Близнаков. Средствата да бъдат осигурени от дейност
623 “Чистота” чрез намаление на § 19-01 “Платени държавни данъци и такси” с 2 000
лв. и увеличение със същата сума на § 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на ОбС”,
дейност 122 “Общинска администрация”.
2. Възлага на Кмета на Община Дупница да организира отразяването на така приетите
промени по бюджета на Община Дупница за 2018 г.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на План за
улична регулация и План за регулация за обособяване на нов квартал – кв.58, и четири
нови УПИ I, II, III, IV в него в обхват: Улица с осови точки 72 ÷73 ÷ 74 (проектни
идентификатори №04220.55.501 и №04220.55.502) срещу квартали 36 и 23 по РП на
с.Бистрица и имоти с проектни идентификатори №04220.55.497, №04220.55.498,
№04220.55.499, №04220.55.500 по КК на с. Бистрица. /вх. № 499/17.09.2018 г./
Колеги, моля да чуем становището на комисията по ТСУ положително, благодаря ви гн Пилев. Имате възможност за изказване, колеги.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 125 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 126
1.Одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на проект за изменение на План
за улична регулация и План за регулация за обособяване на нов квартал – кв.58, и четири
нови УПИ I, II, III, IV в него в обхват: Улица с осови точки 72 ÷73 ÷ 74 срещу квартали 36 и
23 по РП на с.Бистрица и имоти с проектни идентификатори №04220.55.497, №04220.55.498,
№04220.55.499, №04220.55.500 както следва:
План за улична регулация
Изменение на действащият Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична
регулация в посочения обхват за промяна на уличната регулация по реализирана на място
улица и предвид теренни особености (голяма денивелация на терена в посока юг - към река
Бистрица).
План за регулация
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План за регулация за обособяване на нов квартал – кв.58, и четири нови УПИ I, II, III,
IV в него за имоти с проектни идентификатори, с обслужващо предназначение , при
условията на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ, изискванията
на Наредба № 7 от 22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове.
Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ проекта да бъде съгласуван по реда на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ преди внасяне в община Дупница за процедиране.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница,
относно Разрешение за изработването 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
„Върбовка”) засягащи поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план
000052) по кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница-Съгласно указания на ЧЕЗ
Разпределение България № 1203016720/09.08.2018 год. /вх. № 503/18.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на комисията по ТСУ, положително г-н Пилев. Ще
направя едно процедурно предложение в проекта за решение на основание чл.21 ал.1 да се
добави точка 8 и след това си е точка 11 от закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Колеги, който е съгласен с направеното процедурно предложение от мен, моля да
гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

Приема се.
Преминаваме към обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова

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

за
за
за
отсъства
отсъства
за
за
отсъства
отсъства
за
за
за
за
за
за
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. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б
и чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 127
І. Общински съвет –Дупница одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ на
проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за определяне трасето на елементи на техническата инфраструктура кабелна
линия започваща от съществуваща възлова станция „БИНЕКА” в поземлен имот с
идентификатор 02350.10.22, преминаваща 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 завършваща в съществуващи стълбове,
находящи се в поземлени имоти с идентификатор 02350.34.5 и идентификатор 02350.34.6 по
кадастралната карта на с. Баланово, за изграждане на обект: „Изместване на
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електропроводни съоръжения (Електропроводи 20 кV „Палатово” и „Върбовка”) засягащи
поземлен имот с идентификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по
кадастралната карта на с. Баланово, община Дупница “. Имоти с възникнал сервитут на
електропроводи 20кV „Палатово” и „Върбовка”.
ІІ. Общински съвет –Дупница разрешава на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, Район Младост,
бул. «Цариградско шоссе» № 159, бл. «БенчМарк Бизнес Център»,
да възложи
изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план(ПП), с цел
определяне трасето за изграждане на обект: „Изместване на електропроводни съоръжения
(Електропроводи 20 кV „Палатово” и „Върбовка”) засягащи поземлен имот с идентификатор
02350.7.52 (номер по предходен план 000052) по кадастралната карта на с. Баланово, община
Дупница “ през поземлени имоти с идентификатор 02350.10.22, идентификатор 02350.7.51,
идентификатор 02350.7.52, идентификатор 02350.38.83, идентификатор 02350.34.7,
идентификатор 02350.34.5 и идентификатор 02350.34.6 по кадастралната карта на с.
Баланово - имоти с възникнал сервитут на електропроводи 20кV „Палатово” и „Върбовка”.
С проекта да бъдат определени сервитутни ивици, представляващи част от
поземления имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за които с
нормативен акт ще бъдат въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на
поземления имот.
При изготвянето на проекта да бъдат спазени общите правила на ЗУТ и изискванията
на Наредба № 8 от 14.06.2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове.
Решението да бъде разгласено с обявление при спазване изискванията на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница,
относно Приемане на решение за одобряване проект за Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасето на
обект: „Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с
идентификатори: 68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от
помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ (поземлени имоти с
идентификатори 68789.21.60; 68789.604.194; 68789.21.70; 68789.21.245; 68789.21.246;
68789.21.243; 68789.21.148; 68789.21.147
по КК на гр. Дупница и идентификатори
65245.3.394; 65245.3.393; 65245.3.392; 65245.3.391; 65245.3.386; 65245.3.387; 65245.3.385 по
КК на с. Самораново). /вх. № 507/18.09.2018 г./.
Колеги, да чуем становището г-н Пилев положително, благодаря. Желаещи за
изказване? Няма и затова преминаваме към гласуване.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

25
няма
няма
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НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.1, т.11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и чл. 129, ал.1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 128
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) Общински съвет – Дупница, одобрява проект за Подробен устройствен план (ПУП) –
Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за определяне на трасе за изграждане на обект: „Реконструкция на
помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница” (поземлени имоти с идентификатори:
68789.21.60; 68789.604.194) и изграждане на напорен водопровод от помпена станция
„Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“ през
поземлени имоти с
идентификатор 68789.21.60, с начин на трайно ползване: Пасище; 68789.21.70, с начин на
трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 68789.21.245, с начин на
трайно ползване: За съоръжение на водопровод; 68789.21.246, с начин на трайно ползване:
Неизползвана нива (угар, орница); 68789.21.243, с начин на трайно ползване: За
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение; 68789.21.148, с начин на трайно ползване:
За друг обществен обект, комплекс; 68789.21.147, с начин на трайно ползване: За
селскостопански, горски, ведомствен път; 68789.604.194, с начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване по КК на гр. Дупница и идентификатори 65245.3.394, с начин на трайно
ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 65245.3.393, с начин на трайно
ползване: Пасище; 65245.3.392 с начин на трайно ползване: Пасище; 65245.3.391, с начин на
трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път; 65245.3.386, с начин на трайно
ползване: Пасище; 65245.3.387, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски
ведомствен път; 65245.3.385 с начин на трайно ползване: Нива по КК на с. Самораново общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
решението подлежи на обжалване в тридесет дневен срок от обнародването му в Държавен
вестник чрез Община Дупница пред Административен съд-Кюстендил.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община
Дупница, относно Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 –
частна общинска собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх.
№ 508/18.09.2018 г./.
Да чуем становището на комисия, г-н Пилев.
АРХ. АСЕН ПИЛЕВ - общ. съветник:
Само две изречения да кажа за пояснение, става въпрос за блока, който е автошколата
на Бойчо Георгиев отпред знаете има тераси, една от тях е усвоена от мебелния магазин, сега
като продължение нагоре, така като се преценява като това може да допринесе за естетиката
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на блока се предвижда отново усвояване на това пространство, така че двете докладни тази и
следващата касаят този проблем.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-н Пилев, нека чуем становището на икономическа комисия
положително, благодаря ви г-н Станкев и затова имате възможност за изказване, няма
желаещи.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

24
няма
няма
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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.38 ал.2 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
№ 129
Общински съвет – Дупница утвърждава пазарна оценка на право на пристрояване в
поземлен имот с идентификатор 68789.607.263, град Дупница, Община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на
поземления имот: град Дупница, улица “Хан Крум”, с площ: 3 273 кв.м, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно
застрояване, представляващ урегулиран поземлен имот IІІ, към самостоятелен обект с
идентификатор 68789.607.263.1.41 с площ 22 кв. м, по виза за проектиране № 22/03.04.2018
год. на Главен архитект на Община Дупница, като пазарната оценка е в размер на 3 183 лв.
/три хиляди сто осемдесет и три лева/ без ДДС.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община
Дупница, относно Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот 68789.607.263 –
частна общинска собственост по реда на чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост. /вх.
№ 509/18.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на икономическа комисия. Положително, благодаря ви
г-н Станкев. Г-н Пилев положително, така че колеги имате възможност за изказване по
докладната записка, няма такива.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

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

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

27
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.38 ал.2 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
№ 130
Общински съвет – Дупница утвърждава пазарна оценка на право на пристрояване в
поземлен имот с идентификатор 68789.607.263, град Дупница, Община Дупница, област
Кюстендил, по кадастралната карта, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 год. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес на
поземления имот: град Дупница, улица “Хан Крум”, с площ: 3 273 кв.м, трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно
застрояване, представляващ урегулиран поземлен имот IІІ, към самостоятелен обект с
идентификатор 68789.607.263.1.2 с площ 41 кв. м, по виза за проектиране № 10/27.02.2018
год. на Главен архитект на Община Дупница, като пазарната оценка е в размер на 5 905 лв.
/пет хиляди деветстотин и пет лева/ без ДДС.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община
Дупница, относно Продажба на земя - частна общинска собственост на собствениците на
законно построената в имота сграда – Ангел Николов Ангелов и Васил Венциславов Топалов,
находяща се в с.Самораново, ул.”Георги Димитров”. /вх. № 510/19.09.2018 г./
Да чуем становището на икономическа комисия г-н Станкев положително, благодаря
ви. Комисията по ТСУ г-н Пилев положително, благодаря ви, така че колеги имате
възможност за изказване по докладната записка, няма желаещи.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

26
няма
няма
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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 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
№ 131
1.Общински съвет Дупница допълва Програмата за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. в част ІІІ, т.Б: “Имоти, които
Община Дупница има намерение да продаде”, със следния имот: Поземлен имот с
идентификатор 65245.2.569 /землище шестдесет и пет хиляди двеста четиридесет и пет,
кадастрален район две, имот петстотин шестдесет и девет/ село Самораново, община
Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, с адрес: село Самораново, улица “Георги Димитров”, с площ: 433
кв.м /четиристотин тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс,
стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 250 /двеста и петдесет/, квартал: 36
/тридесет и шест/, парцел: X /десети/ – частна общинска собственост по Акт за общинска
собственост №4912/29.05.2018 год.
2.Общински съвет Дупница определя продажна цена, в размер на 4 787. 11 лв.
/четири хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и единадесет стотинки/ без ДДС, за
продажба на: Поземлен имот с идентификатор 65245.2.569 /землище шестдесет и пет хиляди
двеста четиридесет и пет, кадастрален район две, имот петстотин шестдесет и девет/ село
Самораново, община Дупница, област Кюстендил по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед №300-5-61 от 05.08.2004 год. на изпълнителния директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: село Самораново, улица “Георги
Димитров”, с площ: 433 кв.м /четиристотин тридесет и три квадратни метра/, с трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен
обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 250 /двеста и
петдесет/, квартал: 36 /тридесет и шест/, парцел: X /десети/ – частна общинска собственост
по Акт за общинска собственост №4912/29.05.2018 год. на Ангел Николов Ангелов и Васил
Венциславов Топалов, собственици на построената в имота сграда, въз основа на пазарна
оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи
договора за продажба при определената в т.2 от решението продажна цена, в размер на 4
787. 11 лв. /четири хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и единадесет стотинки/.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община
Дупница, относно Промени в приетото предложение за записване на облигации по емисия
ISIN BG2100013163. /вх. № 513/19.09.2018 г./.
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Колеги, да чуем становище на икономическа комисия положително благодаря г-н
Станкев, така че преминаваме към разискване на докладната записка. Има ли желаещи за
изказване? Няма такива.
Не виждам други желаещи. Преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. Асен Георгиев Пилев
8. Виолета Генчева Инкьова
9. Дилиана Тошева Диканска
10.Борислав Йорданов Костадинов
11.Юлиан Теодоров Бараков
12. Станислав Христов Павлов
13. Ивайло Валериев Петров
14. Георги Асенов Пехливански
15. Асен Сотиров Илиев
16. Златко Пламенов Славев
17. Костадин Крумов Костадинов
18. Иван Миланов Раков
19. Георги Василев Георгиев
20. Лорета Методиева Николова
21. Ивайло Петров Шаламанов
22. Спас Борисов Андреев
23. Емил Иванов Христов
24. Павел Ангелов Коларски
25. Георги Милчов Райнов
26. Славчо Илиев Павлов
27. Христо Страхилов Михалчев
28. Любомир Петров Георгиев
29. Ани Ангелова Вакъвчиева
30. Пламен Петров Соколов
31. Виолета Йорданова Зашева
32. Йонко Йорданов Гергов
33. Иван Методиев Танев

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

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

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг (ЗОД), чл. 21,
ал.1, т. 8 и т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал. 4 от ЗМСМА, при спазване
условията на чл. 127, ал.4 от ЗПФ, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 132
1. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие да бъдат извършени промени в
параметрите на емисия облигации с ISIN BG2100013163, както следва:
1.1. Промяна на уговореното в параграф на т.8.1. от Предложение за записване н
общински облигации на Община Дупница при условията на първично частно предлагане от
19.07.2016 г.
1.2. Промяна в т.4.7 и т.4.14 от Предложение за записване на общински облигации,
във връзка с промяна на институцията (УниКредит Булбанк АД), обслужваща плащанията.
1.3. Промяна на лихвеният процент по облигационната емисия, от 3-месечен Софибор
+ 2.35% на Основен лихвен процент (ОЛП) + 2.302% и промяна в клиентската надбавка от
2.35% на 2.302%.
2. Общинският съвет упълномощава кмета на Община Дупница да извърши
необходимите действия за отчитане и отразяване на промените по емисия ISIN
BG2100013163.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател на ОбС:
Преминаваме към следваща докладна записка от инж. Емил Гущеров – Председател на
Общински съвет - Дупница, относно Прекратяване на процедурата по конкурса за възлагане
на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД
гр. Дупница, насрочен с Решение № 94/20.07.2018г. на Общински съвет-Дупница. /вх. №
514/19.09.2018 г./.
Колеги, нека чуем становището на комисията по здравеопазване положително
благодаря ви г-н Крекманов. Колеги имате възможност за изказване по докладната записка.
Аз ще си позволя да задам два, три въпроса виждам, че г-жа Иванова, както коментирахме и
на председателския съвет е тук поканена и искам да отправя следните питания, тъй като и в
общественото пространство се появиха и чрез медиите няколко въпроса:1.Къде се извършва
прането на постелъчните материали, които се използват в болницата и защо примерно в подалечна дестинация се извършва това нещо и да ни запознаете към момента вие
предоставихте шестмесечния отчет, но ако имате и справка и за осемте месеца, заповядайте гжа Иванова.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Добър ден ще започна обаче с втория въпрос първо, значи финансовото състояние на
лечебното заведение към края на месец август е 203 473 лева печалба на лечебното заведение.
Към шестмесечието и предадения отчет е 132 000 лева. Задълженията, за които тук вас ви
интересуват и дискутирахме, значи към края на 31.12.2017 година е в размер на 2 397 049
лева, към 31.08 са 2 130 000 лева или 266 000 лева намалени общи задължения на лечебното
заведение, като в тази цифра са включени и заплатите и осигуровките, които към днешна дата
са изплатени към края на август начислени за самия август, към вчерашна дата заплатите са
изплатени миналия ден на лечебното заведение. Доставчиците към края на годината 633 479
лева, към днешна дата доставчиците са 440 000 лева говоря към днес, отчета е към края на
44

август. Ако имате въпроси към задълженията нещо. Ще премина обаче към това, което все
пак мисля, че дължа някакво обяснение. Това са великия транспорт за който коментирахме
много, към края на месец август всъщност договора за транспорта е от първи април, все още
имам шофьори, които са в болнични, все още имам шофьори които не са напуснали, на които
са изплатени отпуски, има още един в болничен с всичките.
/ въпрос от залата /
Не мога да ви кажа, представят болнични те се обжалват от НОИ и между другото
масово има хора, които са в болнични и имаше хора, които след провалилия се конкурс за
управител подадоха молба за напускане до тогава бяха в отпуска не знам на какво разчитаха,
може би някой, някъде нещо е обещавал, не има хора, които са в болнични от моето
назначаване, има хора, които след прекратяване на трудовите правоотношения съкращаване
от моя страна си взеха болничен, които болничен беше, хора които си позволиха да има и по
един ден самоотлъчка, хора които си взеха болничен до деня на избор на нов управител, след
като се провали конкурса си подадоха молбите за напускане, сега разбрахте ли ме?
Транспорта към края на месец август е 15 860 по-малко от миналата година, става въпрос за
четири месеца с изплатени обещетения, не ви разбрах, около 2000 лева плащаме на фирмата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
А преди това колко беше?
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Преди това с заплатите, а амортизациите сега ни начисляваме д-р Соколов. Прането в
Дупница няма първо да започна от там, че РЗИ дадоха предписание за затварянето на
пералнята, болничното бельо се переше в пералня в лечебното заведение, сушеше се на
телове без да се глади. В Дупница няма обществена пералня която да отговаря на
изискванията на РЗИ за пране на бельо от лечебно заведение, което включва инфекция и
туберкулозно болни. В Кюстендил няма такава пералня позволих си да си направя справка в
профила на купувач на Кюстендилската болница, пере с фирма софийска, която ми е добре
позната работила съм с нея на цена 1,60 лева, болницата в Дупница пере на 1 лев с сключен
договор в Стара Загора, фирма която обслужва Окръжна болница в София от там ми е
позната фирмата, които иска на по-ниска цена да заповяда.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Иванова, г-н Соколов
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Да тук ми подсказват вече започнах да получавам освен обаждания по телефона
такива от заплашителен характер и с благодарственост, значи тук искам да благодаря на
г-жа Симова, но не я виждам която дари двеста комплекта чаршафи, бельото идва изпрано,
изгладено,дезинфектирано и миришещо приятно. Старши сестри се обаждат и благодарят и
казват, че просто отделението мирише приятно каквото трябва да е едно. Може би скоро ще
напишат и журналистите, но аз все пак моля като решите да пишете нещо моля допитайте
се, на никой нищо не съм отказала, но в пространството така пишете едни неща, които не
отговарят въобще на истината, значи ако искате да започна от там защо съм била на разпит
в икономическа полиция, не е за сключени договори и т.н. Питайте, когато пишете за пране
и за каквото и да било обадете се и попитайте. Ще стане въпрос и за храната много скоро
постепенно започвам да се занимавам с отделни проблеми бих нарекла в кавички в
лечебното заведение, дойде време и до храненето на болните. Преди лечебното заведение
заплащаше от порядъка на 4000-4500 лева за закупуването на хранителни продукти на
месец, последния месец сме закупили за 1380 лева със същият ефект, храна която е за
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лежащо болни, а не е примерно идваше старшата на инфекция или ежедневно когато съм в
Дупница имам среща с всички старши, която казва че не може на един инфекциозно болен
да му се дава боб. Подобри се менюто на лечебното хранене, но искам за всички да кажа, че
лечебно хранене не значи пържолата и тежките храни, които сме свикнали когато сме на
маса всички. Значи някой път за един опериран или на някой на който му предстои
операция може да му се даде дори един бульон, пак ви казвам питайте преди да пишете,
значи има рецептурник по който се изчислява, по който се спазва за лечебно хранене. Аз ви
поканих на пресконференция след което писахте, че д-р Попов възразил срещу изплащането
на ДМС.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-жо Иванова, моля ви се придържайте се към темата.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Така, че преминах със срещи благодарение на управата на общината с “Ученическо
хранене”, но може би цената ще дойде висока и горе-долу няма да може да се справим три
пъти по-скъпа отколкото в момента храним. Жената, която отговаря за храната напуска от
днес, бързо напусна не знам не съм се срещнала още с нея, предприети са мерки и има
назначена друга жена, така че от тук нататък храната ще бъде на дневен ред в лечебното
заведение. Бих казала, че сме стабилизирани, че работим, че се издържаме, може би етапа на
стабилизация преминава, защото си позволяваме да гледаме и към закупуване на активи,
които ще подобрят лечението на болните в лечебното заведение.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Какви активи имате в предвид?
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Апаратура, значи до първи януари трябва да се купи си-ар система, която става
задължителна за рентгеновите отделения, това е без филмово производство или на
компютър се гледат снимките и може би ще закупим рентген графичен и скопичен последно
поколение и за анестезиологията още системи.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Иванова ще ви помоля да останете тук г-н Соколов предполагам
ще има въпроси към вас, заповядайте г-н Соколов.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
По скоро ще маркирам нещо след началото на сесията почти бях решил да не
участвам, като изумих, че има точка за болницата признавам си. Г-жо Иванова за
информация Дупница се намира в Кюстендилска област и в Кюстендилска област има
няколко града и един от тях е Сапарева баня и стои на дванадесет километра от Дупница в
източна посока да го знаете, аз нямам представа и там има лечебно заведение, което пере и
управителя на това лечебно заведение в момента е в залата и е общински съветник и
председател на партия просто да го знаете за протокола. Аз не знам на каква цена пере,
защото казахте в някакъв радиус няма. Знам, че от край време тази структура пере на
всичките намиращите се в посока Паничище хотели, бази и т.н., ама това е от години от
десетилетия и са сертифицирани и отварям скоба имат сертификат за здравно заведение да
перат, нямам представа на каква цена перат.
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Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Разликата между здравно заведение, инфекциозно и туберкулозно е голямо,
разговаряла съм с г-н Павлов.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Само ще ви помоля да отговаряте на микрофона.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
После ще отговаря това го казах между другото. Що се отнася до печалбата
позволявам си да кажа следното нещо – от януари месец до август включително до колкото
я чух сте регистрирали около 200 000 лева. Прогнозирам, че с месеците в които влизаме сега
просто ще бъдем или нула на нула или ще увеличим дълга подписвам се на това, защото
влизаме в месеци с отоплението, няма как и тези ние сме го коментирали много пъти съвсем
добронамерено счетоводната печалба извадена в определен интервал от време годишно и
годишната рамка, която постигаме е много различно нещо, аз твърдя че в края на годината,
ако дълга е 2 300….. не ги запомних след триста цифрата или ще остане толкова или ще
бъде увеличена, няма как да бъде редуцирана по смъртно няма как. Ще ви кажа защо една
проста сметка моя. Минимална работна заплата се увеличи неимоверно много, броя на
персонала не се е намалил пропорционално на това увеличение за да може да компенсира
увеличението и тъй като основния разход на болницата продължава да бъде не мога да кажа
като процент ама около 75 процента фонд работна заплата от там правя тази смела
прогноза. Сега по отношение на това като докладна, което изчете председателя държа да ви
кажа следното нещо, на комисията присъства директора на РЗИ уважаеми г-н председател.
Аз там казах в началото пред журналистите, че са представили всички политически сили,
бяха “БСП” и “СДС”, Жоро да не пропусна някой, беше и независим човек свободен
електрон тип “брауново” движение да го наречем и бяха и “ГЕРБ”, защо казвам че бяха и
“ГЕРБ” за аудиторията, защото беше служител на кмета, който е назначен, това е няма как
когато аз съм управлявал общината или когато Асен е управлявал общината сме
назначавали хора от нашето обкръжение било лично, било политическо, това е нормален
процес г-н Чимев и беше една млада симпатична дама юрист извинявам се не запомних
името и беше директора на РЗИ, ако директора на РЗИ това е министъра на
здравеопазването на територията на областта на която и да е област, не е политическо лице,
извинявайте живеем в някакви паралелни светове, просто живеем, аз твърдя че без санкция
на управляваща партия на депутати от управляваща партия, такъв тип назначение не се
случва през годините, които съм имал щастието или нещастието да къдрувам на такива нива
и въпросния господин, който беше и мой колега д-р Величков каза следното изречение и
затова искам с прокуриста да го изясня, той каза защото му зададохме този въпрос,
направили сме докато стартира с Жоро и Слави и двамата могат да го потвърдят. Защо е
затворена пералнята? Коментара на директора на РЗИ беше, че е направено предписание
цитирам опитвам се да го цитирам по спомен и не е затворил пералнята, а е направил
предписание какво да бъде отстранено като така да кажа недостатък, който сме имали, така
ни каза нали Жоро така ни каза? Ако той ние е излъгал, значи аз в момента лъжа залата това
първо. Второ по отношение на имам мнение по начина по който протече конкурса.
Уважаеми колеги, използвам момента да представя г-н Чимев оставка не като общински
съветник, а като това което направи залата преди две или три сесии не помня, Данчо беше
така любезен да го направи за участието ми на мен в участието ми в окръжна болница в
общото събрание оттеглям не желая да бъда, имам личен мотив и принципен.
Използвам да го направя г-н председател да го оформите надлежно, ако трябва писмено ще
го депозирам при вас. За мен когато седемнадесет годишен директор и държа това да ме
чуете съвсем добронамерено, ние няма да намерим директор на болницата, ако не е
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партийно назначение каквото каквато е г-жа Мария Иванова, тя е партийно назначение,
защото г-н председателя ни каза така, така, така партийно назначение направихме и ние се
доверихме, защото са управляваща партия, управляващо мнозинство.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Соколов никога не съм казал, че е партийно назначение.
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Г-н председател вие ни събрахте на председателски съвет и казахте, че имате
кандидатура, която е позната и аз считам, че госпожа Иванова е партийно. Дайте ми да се
аргументирам защо. Не сме я подложили на конкурс, не сме я препитвали, не сме я чули
просто вие я номинирахте, все едно днеска кандидата на управляваща партия в парламента
за член на конституционния съд заместника на върховния касационен съд не е партийно,
супер партийно назначение е господа това и аз твърдя, че днес и държа това да запомни
залата и да го запомни и гражданството политическа партия “ГЕРБ” с начина по който
проведе конкурса, защото все пак имаме за конфеденциалност някакви ангажименти, не
мога да вляза в някакви детайли пое отговорността еднолично за управлението на
болницата. Има моменти, в които ще цитирам вашия лидер, защото той човека е тенисист и
футболист….
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Соколов придържайте се към времето!
Д-Р ПЛАМЕН СОКОЛОВ - общ. съветник:
Да, да спирам последно изречение, като му повдигне на човек топката трябва да
удари “воляка”, но да удари значи нещо е сбъркал в момента имам тази възможност, да
ударя едно хубаво воле. Вие г-н председател и лично партията, която представлявате носите
отговорност за общинската болница и ще ви кажа защо, това е последното изречение.
Седемнадесет годишен директор Любен Беров, Иван Костов, Царя, Сергей Станишев, първи
мандат на Бойко Борисов не ги преброих точно колко. Този човек е представлявам интереса
на здравеопазването на територията на Кюстендилска област. В личен план аз му имам зъб,
в личен план като човек, който се занимава с медицина, защото му създадоха някакво
административно напрежение и му разреших. Мога да кажа в принципната плоскост, ако
ние без конкурс назначаваме човек, защото ние всички нямам спомен, но почти всички си
вдигнахме ръката, човек, който е гарантиран и в това число и от нашия председател днес,
какво остава като зала, като общество човек на който сме поверили да управлява
здравеопазването на територията на областта седемнадесет години и г-н председател
представителите за които говорех адресирани към вас го оценяват твърде слабо. За себе си
не мога да дам разумен отговор, не мога да дам или съм тотално сбъркан и не знам на кой
свят живея или трябва да ви кажа нещо се случва в нашето общество. Задавам съвсем прост
последен въпрос. Кой ще бъде този самодеец след този конкурс, който ще се яви за
директор на болницата? Ако вие не предложите, единствената алтернатива е пак е отново да
кажете – имам доверие на тоя много е качествен, много е добър разбира, аз не мога да
отрека, че тя направи много положителни неща в болницата, казвам го на глас, но тя беше
предложена от вас от което не можете да избягате.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Соколов преди да дам, ако има г-жа Иванова пояснения само ще
припомня на всички колеги предполагам, че председателите на групи са разговаряли в пред
сесиините събирания с вас решихме да няма следващ конкурс поне до изтичане на договора,
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който сме гласували за една година на прокуриста, а към г-н Соколов ще отправя и следната
реплика. По принцип 2015г. и 2016г. Барселона спечели всички купи, но смениха треньора
Енрике, не знам поради каква причина може би за да се развиват все още. Вие давате хубав
пример, че е бил седемнадесет години като представител на министерство нали така
образно казано на здравеопазване в областта, но този колега е за който имаме добри отзиви
за неговата работа е бил от контролиращата страна. Ние търсим мениджър съответно хората
от комисията ето го г-н Георгиев, г-н Павлов вие сте били може да изразите, защото аз чух
коментари, които бяха и в медиите, че програмата е била много постна, това бяха коментари
които бяха изнесени в медиите. Аз не си позволявам също друго да коментирам споделям
думи, които са казани в медиите, ако там е имало нещо, само моля ви не от място
(обаждане от място)
Ако позволяваше наредбата и закона аз щях да искам и да видим кой как е оценил
този кандидат, защото както вие казвате сте завършили математическа паралелка и аз съм
завършил математическа паралелка ако 3 по 6 останалите кандидати са писали 6 прави 18 и
двамата кандидати, които ги изброихте 2 плюс 2 прави 22 би трябвало да има средна оценка
4,40 поне, а той има 4,00 значи нещо с математиката има грешка, така че нека запазим
добрия тон и по принцип математиката е точна наука и когато цифрите говоря никой не
може да противоречи на тях, защото казахте че двамата от “ГЕРБ”, които са били в
комисията са поставили слаби оценки и не излиза математиката, добре г-н Соколов г-жа
Иванова заповядайте, ако имате допълнение към…
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Аз не знам на какво да отговоря, ако съм ваше назначение или на “ГЕРБ” назначение
то гордейте се с това нещо. Аз мисля, че лечебното заведение върви добре, значи който ме е
поканил съм дошла на абсолютно всякаква среща. Значи имала съм покана с г-н Костадинов
съм се чувала, с г-н Павлов съм се чувала, който ме е поканил съм дошла, ако съм човек на
“ГЕРБ” казах го гордейте те с това, което съм направила. Само искам да покажа току-що ми
изпратиха проверката от РЗИ, тя е с дата 14.05.2018 година от Анелия Костадинова
представител на РЗИ с нарушенията и като за отстраняване на нарушенията, които не крият
непосредствена риск за здравето на хората давам следните указания и срокове за
изпълнението му от 01.06.2018 година сключи договор с външен изпълнител, не мога да
кажа моите уважения към д-р Величков не мага да кажа какво ви е казал.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Иванова г-н Павлов, защото вечно е употребено и вашето име
имате ли възможност да перете нека да отговорите и на този въпрос, тъй като да го
приключим веднъж за винаги това пране на тази болница.
(изказване от зала)
Г-н Соколов, ако трябва да председателски съвет г-н Павлов ще ни разясни, има ли
други изказвания г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Благодаря г-н председател, понеже казахте че можем да задаваме въпроси към г-жа
Иванова сега аз много мислих и така като новина и информация ще пиша дипломна работа
на тема “Развитието на общинската болница от 2011-2019 година”, ще напиша причини за
загиването обаче очевидно няма да загине и там пиша поименно ама поименно, защото
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архивите са живи и всичко се записва и там пиша за вината на г-н Павлов за д-р Никола мой
приятели обаче всеки ще си носи отговорността, които държаха Таушански, как се
натрупаха задълженията, обективни и субективни причини, кой обещаваше кого да
подкрепи на изборите и т.н. и респективно след 2015 година, когато паралелната реалност
нали едно се случва в зала, друго се случва в кабинети, пред сесиини сбирки на “ГЕРБ”, как
такива взаимоотношения, кои казваше на г-жа Жайгарова не се бой от тези мишки и т.н.,
всичко това съм го писал, пиша, публикувам, защото приятели и колеги време е така да
усетите, че освен права имате и отговорности. Вината т.е. отговорността за развитието или
за не развитието на болницата се носи изцяло и пряко от партия “ГЕРБ” и лично от г-н
Гущеров и сега когато чуваме, че има печалби не ви поздравяваме значи ок, значи всичко е
добре 200 000 лева печалба, намаления на задълженията аз съм удовлетворен и ви
поздравявам, е вярно нали сега едни пари дето гласуваме за саниране, дето уж трябваше да
ги дава болницата пък не ги дава, защото кмета е обещал на Иванова, ама тук че общинския
съвет е гласувал оставете паралелната реалност няма да го тъним, макар че аз от този
микрофон предложих, защо правим “шинтири-минтири”, а не им дадем ей така да си
санират, вие казахте не, договори между общината и болницата ама на г-жа Иванова на
която все повече симпатизирам понеже е така откровен човек каза ние няма да ги плащаме,
това кмета ми ги плаща, тук ще кажа две думи по отчета. Много добре, браво очевидно щом
решихме въпроса с прането всичко е готово, значи вече проблеми болницата няма и можем
да вдигнем така високо знамето и да кажем по-добре. Обаче гледам аз цифрите
задълженията т.е. разходите за материали от 350 намалени на 280, което е чудовищно добре
и аз просто не мога да разбера как, това е горе-долу като въпроса с храната. 2000 лева на
месец за храна за продукти, делим го на 30, 70 лева на ден така аз като по-пълен мога сам да
ги изконсумирам вие какво им дават да ядат, вие ще влезете каналите на здравния
мениджмънт, как храните цяла една болница с 70 лева, това е аз ви поздравявам
поздравявам и г-н Гущеров вашия ментор за вашите успехи, горе-долу сега като гледам
материалите казахте на една комисия лекарство дена струвал 6 лева, нали има такава дума в
здравеопазването, примерно средно за страната лекарство дена е 22 лева, сега вие сте
намалили разходите с 25% очевидно сте намалили разходите за лекарства и от 6 са станали
4 лева ин аз ви предлагам да ви номинираме за мениджър на годината в здравеопазването,
как вие лекувате пациенти с 4 лева лекарства на ден иначе да, пък вие ако не давате никакви
лекарства ще отчетете още 200 000 лева печалба. Обаче колеги ние няма да гледаме така,
няма да сме дребнави, нали важно е да развеем високо знамето на “ГЕРБ” и кажем
болницата е спасена ние сме успешни, а пациентите с линейката и за София и после шефа
на здравната каса специално идва да прави забележка на кмет на нас, абе защо изпускате
една трета от потока за София и сега вече не е смешно, защото ще загине не само
общинската болница ще загине и частната болница заедно с общинската. Сега в момента ще
ви кажа две числа в общинската болница всеки ден дежурят двама лекари денонощно, в
частната дежурят седем моята прогноза е до края на мандата в Дупница да дежури вече
един лекар защо е така мое си мнение, е това ще помогнете много на здравеопазването в
града. Но конкретния ми въпрос и а като пишех дипломната ми работа и си викам “аджеба”
как стана така бога ми. В този общински съвет бяха света на здравните мениджъри в
общината Кирилов, Бонев, Матей, Лорета, д-р Соколов това са хора успели с бизнес и с
центрове и се сетих за един наш бивш колега с насълзени очи, които ни разигра като факира
ми, ни направи смешни, ви направи смешни, защото аз се изключвам от специалистите, ви
направи смешни всички мениджъри, обаче днес г-жо Иванова и това е моя въпрос, не днес а
вчера да не излъжа ми се обадиха от общинската болница хора силно възмутени, сега
обадиха ми се анонимно и не мога да кажа кои са и въпроса ми е следния – вярно ли е, че
двама лекари хирурзи единия доцент другия бивш съветник взимали над 2000 лева на щат,
при положение че колегите им взимат между 900-1100 лева, нали питаме ние знаем доцента,
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който като един втори факир амитии е дежурен едновременно в отделението и е на
разположение и в спешния кабинет и преглежда домашно, ние знаем нали той е доцент,
нали ние сме обикновени хора, а той е доцент и за него е простено и заплатата му е много
над 3000 лева, конкретно вие като мениджър на това здравно заведение вярна ли е тази
диспропорция и хората, ако е вярно казвам, и хората наистина ли ми се обаждат и казват
това не е нормално. Това рестото към нашия бивш колега ли е или не? Благодаря
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов преди да дам думата на г-жа Иванова виждам че и г-жа
Николова сигурно за лично обяснение добре ще призова г-н Костадинов за дипломната
работа да приключи до към 17 октомври, тъй като предстои тържествена сесия ще
обявяваме почетни граждани може би с този научен труд ще имате възможност да влезете в
аналите. Така в демокрацията всяко едно демократично решение може да е и най-лошото,
но е по-добро от едно авторитарно. Когато избирахме прокуриста г-н Гущеров не носи 17
гласа сам с неговото вдигане на ръка или 18, а този прокурист след неговото представяне
беше избран от много колеги тук, след два месеца когато договора изтече на г-жа Иванова
всички ние ще обсъждаме дали да бъде подновен и тогава г-н Костадинов излезте и кажете
на дупнишката общественост, ние не сме доволни от това, че г-жа Иванова намали
задълженията, ние не сме доволни от това, че общинската болница Дупница не е това не е
пледоария г-н Соколов, моля ви аз не ви прекъсвам когато говорите моля ви и ако г-н
Костадинов излезете тук и го заявите, че общинската болница за това че е стабилизирана е
лошо всички ние тук ще гласуваме г-жа Иванова по живо по здраво ще си поеме откъдето е
дошла и изобщо няма да иска да продължи да работи, така че решението е на всички нас
има още два-три месеца. Не съм и ментор, защото всеки от нас тук в тази зала със сигурен,
че иска общинската болница да съществува и ако има някои друг с друга нагласа нека да
стане на този микрофон, тук са да телевизията я няма, но всичко колеги журналисти са тук и
да каже аз не искам да има общинска болница, а аз го заявявам тук и си слагам ръка на
сърцето, аз искам да има общинска болница г-н Костадинов и когато употребявате такива
силни думи като ментор много ви моля, аз никога не си позволявам да ви наричам или
обвинявам по някаква, за мен е обида г-н Соколов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ – общ. съветник:
Г-н председател аз не разбирам защо влизате в оправдателен режим. Официално аз
ви поздравявам ви, че вие стабилизирате общинската болница, добре оттеглям си вие не сте
ментор на г-жа Жайгарова, нещата са в паралелни там тъмни срещи, потайни сега г-жа
Жайгарова, която ми е много симпатична, ние сме се чували по телефона, но не сме се
срещали нали. Г-жа Жайгарова значи вие г-н председател вие трябва да се гордеете и аз ви
хваля, ето казвам на микрофона болницата е спасена, бъдете спокойни деца, г-н Гущеров не
стои зад г-жа Иванова, но все пак я подкрепя и аз я подкрепям и всички я подкрепяме, нали
да не стане после г-н Гущеров после нещо друго, аз само така лекичко за това казах,
благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Костадинов доколкото знам ще имате среща с г-жа Иванова, така че поставете
голяма част от въпросите за дипломната работа за да може да бъде по-обстойна. Госпожа
Николова за лично обяснение.
Г-ЖА ЛОРЕТА НИКОЛОВА – общ. съветник:
Не смятам да се обяснявам само да бъде по-точна информацията в дипломната работа
на колегата Костадинов, защото една дипломна работа е или книга или труд научен трябва да
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бъде точен и да отговаря на нещата, които са се случили реално, точно така. За вашата
дипломна работа и научен труд само да добавя, че в качеството ми както ме обявихте за
защитник на бивш управител на общинската болница само да заявя следното. Била съм
избрана от общински съвет за член на комисия по избор на управител на общинска болница и
поради липсата на други колеги тогава съм била председател. В тази зала съм изразила и
заявила когато комисията има решение аз съм прочела решението на комисията, така че това
което съм изнесла в залата е било решение на комисия, която съм председателствала, може би
да е било два пъти или три пъти в годините назад нямам точния спомен, но винаги в тази зала
не съм изразявала лично отношение и не можете да ме упрекнете, че аз съм защитавала един
или друг кандидат избран за управител, това е било решение на комисията по избор,
благодаря и ако бъдете така перфектен и точен да изразите това което казах, не просто да
бъдете перфектен в дипломната работа за да няма.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Николова, г-н Пехливански също заяви желание да даде предложение
за дипломната работа.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Надявам се и аз да имам някакво участие там, защото по тая тема сме се критикували,
не съм такъв специалист нямам право да се изказвам, аз мисля че мога да се изказвам,
предлагам тъй като едно и също въртим да прекратим дебатите тоя въпрос няма сега да
го решим, защото тя е готова на много да отговарят на други въпроси, ако няма нещо
по-съществено предлагам да прекратим дебатите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Добре г-н Пехливански нека само г-жа Иванова да отговори за заплатите тук г-н
Костадинов и след това ще подложа на гласуване вашето предложение.
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Сега точна цифра за заплатите няма да ви кажа, защото все пак това е фирмена тайна,
визирате д-р Никулчин и доцент Недин. Има ли друг доцент работещ в Дупница? Значи
мисля, че анонимните сигнали са малко несериозни, ще ви отговоря тук. На доктор Никулчин
заплатата е под 2000 лева, на доктор Никулчин заплата е под 1600 лева. На доцент Недин
заплатата е около 2100 лева, значи казвам около…
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Ама г-н Костадинов след обяд имате среща доколкото знам, а на медицинската сестра
в терапевтично отделение втори етаж пета стая колко е заплатата?
Г-ЖА МАРИЯ ИВАНОВА – Прокурист на МБАЛ”Св.Иван Рилски”
Да значи има началници, които взимат повече пари от д-р Никулчин.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря ви г-жа Иванова постъпи процедурно предложение от г-н Пехливански
за прекратяване на разискванията по дадената докладна записка.
Сега гласуваме процедурното предложение на г-н Пехливански.
Който е „за“ процедурното на г-н Пехливански моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
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“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
0
0

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

31
няма
няма

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

РЕШЕНИЕ
№ 133
1. Общински съвет Дупница прекратява процедурата по конкурса за възлагане на
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр.
Дупница, ЕИК 109501412, насрочен с Решение №94/20.07.2018г. на Общински съветДупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж. Емил
Гущеров – Председател на Общински съвет - Дупница, относно Попълване на състава на
постоянните комисии към Общински съвет-Дупница. /вх. № 517/20.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становищата на всички комисии.
Г-н Костадинов. Положително становище.
Благодаря.
Г-н Пилев. Положително становище.
Г-жа Инкьова. Положително становище.
Г-н Павлов. Положително становище.
Здравна комисия. Положително становище.
Благодаря.
Преди да преминем към разискване ще направя следните процедурни предложения.
В т. 1 Общински съвет-Дупница избира Любомир Петров Георгиев -общински
съветник за член на ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и
финанси към Общински съвет-Дупница.
2. Общински съвет-Дупница избира Ани Ангелова Вакъвчиева -общински
съветник за член на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси
към Общински съвет-Дупница.
Ще направя предложение да създадем и т.3 Общински съвет-Дупница
избира……………..за председател на ПК по здравеопазване, социална политика и
етнически въпроси към Общински съвет-Дупница.
Колеги, който е съгласен с направените предложения от мен, моля да гласува.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

29
1
няма
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Приема се предложението.
Колеги, имате възможност за предложения за председател на ПК по здравеопазване,
социална политика и етнически въпроси.
Заповядайте колеги.
Г-н Костадинов заповядайте.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател от нашата група номинираме г-н Георгиев за председател.
Искаше ми се да бъде лекар, но очевидно след консултациите, които проведохме в комисията
вече няма лекар. Затова номинираме Георгиев, който е от началото на мандата общински
съветник, председател на партия и считаме, че може да изпълнява функциите на председател
в оставащото време от мандата.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Не виждам други предложения.
Постъпи процедурно предложение от г-н Костадинов за избор на г-н Георги Георгиев
за председател на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

30
няма
няма

Приема се предложението.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна записка.
Който е „за“ , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

28
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА и
чл.27, ал.4 ЗМСМА, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 134
1.Общински съвет-Дупница избира Любомир Петров Георгиев – общински съветник
за член на ПК по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси към
Общински съвет-Дупница.
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2. Общински съвет-Дупница избира Ани Ангелова Вакъвчиева – общински съветник
за член на ПК по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински
съвет-Дупница.
3. Общински съвет-Дупница избира Георги Василев Георгиев за председател на ПК
по здравеопазване, социална политика и етнически въпроси към Общински съвет-Дупница.
***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Г-н Йорданов.
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - общ. съветник:
Честито на г-н Георгиев.
Аз искам да попитам председател на коя партия си г-н Георгиев? На СДС?
Членове има ли тая партия?
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към първата от извънредните докладни.
Докладна записка от Олга Китанова – за Кмет на Община Дупница, относно
Изменение на Решение № 109 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 20.07.2018 г. /вх.
№ 520/21.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на комисии.
Г-н Костадинов. Положително становище.
Благодаря.
Ако няма изказване по докладната преминаваме към гласуване.
1. Емил Димитров Гущеров
2. Йордан Крумов Йорданов
3. Йордан Стоянов Димитров
4. Даниела Стойчова Симова
5. Димитър Василев Крекманов
6. Емил Стойнев Станкев
7. 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

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

за
за
за
за
за
за
за
отсъства
отсъства
за

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

26
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г., сключен между
Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, Главна
дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 135
Общинският съвет Дупница:
Изменя т. 1 от Решение № 109 от заседание на ОбС Дупница, проведено на 20.07.2018
г., както следва:
1. Упълномощава кмета на Община Дупница да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в
растеж”, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” за
сума в размер до: 1 969 273,19 лв., (един милион деветстотин и шестдесет и девет хиляди
двеста седемдесет и три лева и деветнадесет стотинки), представляващи 35% ( тридесет и
пет на сто) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0001-C01 от 08.11.2016 г. със срок
за предявяване за плащане – до 08.03.2019 г. (четири месеца след изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
Допуска предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл.60, ал.1
от АПК за защита на особено важен обществен интерес, като закъснение на изпълнението
може да последва значителна или трудно поправима вреда.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Утвърждаване и дофинансиране на
самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2018/2019 година в
общински училища. /вх. № 530/25.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на комисиите.
Заповядайте г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа общ. съветници.
Въпреки, че докладната е извънредна тя бе предоставена на комисията по
образование и култура, която в пълен състав я разгледа и изрази положително становище.
Искам да кажа, че не е нещо по-различно от това, което през минали години сме гласували.
Горе – долу цифрите на учениците е една и съща и доколкото е възможно да се осигури
нормален учебен процес в тези населени места, където се предлагат маломерни паралелки.
Становището на комисията е положително.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Колеги имате възможност за изказване.
Г-н Михалчев заповядайте.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Според мен задължително трябва да подкрепим тая докладна, но друг е въпроса
какво правиме с …в тая докладна са паралелки с недостиг Яхиново и Крайници и
Самораново. По-точно ще наблегна на тези от Яхиново и Самораново. Между тех има едно
село Червен брег, което средищни училища би трябвало да са тия училища от Яхиново и
Крайници. В същото време дупнишки училища извозват ученици от Червен брег.ако тия
ученици не беха се извозвали от Червен брег и отиха в Крайници или Яхиново нямаше да
има толкова недостиг на ученици в тия села. Тука ще кажете за избора на родителя къде да
учи детето.така, но наредбата гласи най-близкото училище по асфалтов път е средищно.
Общината в един момент дофинансира и плаща и в другия момент държавата пак
плаща за тия ученици като ги вози до градското училище. Не е ли време да прекратиме тая
практика. Червен брег е между двете училища с голям недостиг на ученици. В същото време
от там се возят ученици в градски училища. Като желанието на родителите е да учат децата
в градското училище да не цитирам кое да си заплатят те. В наредбата пише най-близкото
училище…
Другия вариант е училището,което извозва да го прави за сметка на бюджета си а да
го плаща държавата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Реплика на г-жа Инкьова.
Г-ЖА ВИОЛЕТА ИНКЬОВА - общ. съветник:
Да уточня нещо по отношение на возенето на учениците. Дали децата ще се возят от
Червен брег до Дупница или от Крайници държавата плаща. Не е ощетена държавата. В
мене е заповедта на министъра. Ще зачета:“ Заповед № РД 14-122/ 12.07.2012 г. за
закриване на у-ще“Св.Св. Кирил и Методий“ с.Червен брег пише:…т. 3 Учениците от ОУ
58

“Св.Св. Кирил и Методий“ с.Червен брег да се пренасочат към ОУ с.Крайници при
условията на чл. 9 от ЗНП. Той гласи: всеки гражданин осъществява правото си на
образование в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си
предпочитания…..“
Понеже се визира „Паисий Хилендарски“ то е ясно искам да кажа, че нито е
обикаляно по домове, нито насила са записвани деца. Тези които са записани при нас са
дошли по желание на родителите в ненарушение на закона.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жа Инкьова.
Г-н Костадинов заповядайте.
Реплика на г-н Михалчев.
Г-Н ХРИСТО МИХАЛЧЕВ - общ. съветник:
Г-жо Инкьова, разбира се че общината плаща за извозването до Дупница и за
извозването до Крайници. Да но общината ще плаща и второ дофинансиране, тъй като ако
тия деца не беха записани във вашето училище щеха да бъдат записани в Крайници или
Яхиново и нямаше да има толко недостиг.
Сега в едното училище се преграждат коридори и въпреки, че няма място се пълни
училището а в другите училища ще дойде момент, когато ще дойде момент да гласуваме да
се закриват. Защото в Яхиново следващата година се очертава нулева за 1 клас.
Има и друга наредба, която г-жа Инкьова пропусна…срещно училище е това, което е
най-близко по асфалтов път до населеното место от където е закрито училището.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Няма нужда от емоции, защото въпроса е много прост, въпроса е на политика.
Вие предлагате това, те предлагат другото. Истината, че тоя съвет…няма решение по
нито един щикотлив въпрос.
В тази връзка колеги миналия път казах, че ако не седнеме да поработиме догодина
ще затворят училищата най-вероятно в Самораново и Яхиново, което беше написано,
че…Костадинов предлага да се затвори училището в Самораново и аз оттогава до сега
бърша рани, защото нема да се скрия зад популизма.
Нормативната база е разнопосочна. Има императивна заповед на министъра.тази
година какво се случи? Хаос. Всеки си записа който си иска. Г-жа Инкьова цитира една
наредба, друг цитира друга наредба…затова миналия път ние внесохме една докладна.
Прави са колегите и Асен Пилев..малка беше …затова г-н Председател подготвихме и е
пред финала една Наредба,която ще входираме скоро. Отсега ви призовавам кой каква
политика ще поддържа.
Там ще запищеме може или не може да се возят ученици, защото сега г-жа Инкьова е
права. Учениците, които вече учат в Паисий не може да върнеме в Крайници.
Ние ще дофинансираме. С колко? Некой знае ли с колко? Всяка година даваме
20…защо, защото толкова каза кмета. Може да бъдат и 25…и 220. Всичко е въпрос на
политика. Искаме ли селските училища да останат или не искаме? Да си кажеме честно.
Много се възмущавам и предлагам г-н председател една извънредна сесия ще го
съгласуваме с вас. Специално и само по темата образование.
Този хаос трябва да бъде прекратен.трябва да има ред и визия за бъдещето. Няма
виновни Христо. Борба за оцеляване е тя трябва да бъде цивилизована, да бъде състезание а
не зловеща битка и удар под пояса и какво се получава.
Яхиново слята паралелка, в „Неофит Рилски“ две паралелки прием. Защо? Защото е
хаос, в хаоса няма ред. Време е да се сложи ред. Подгответе се за този дебат.аз предлагам
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той да бъде скоро, защото когато започна учебната година ако ние преминиме през този
дебат и стигнеме до решение в следващата година и директори и учители ще успокоиме
напрежението. Не да бъдат училище срещу училище. Тези сили и емоции да ги вложат в
подобряване на учебния процес.
В Бургас открили гимназия за компютърна…приложно програмиране, бизнеса
фирми заедно с държавата и общината.
Време е за иновации, за революционни рещения. Ние не знаеме какво става. Въпроса
с ромската сагрегация и др. които стоят пред нас. На нас ни липсва цялостна визия.
Надявам се и ви призовавам този въпрос да го решиме.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Костадинов.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Колеги.
Аз в едно съм съгласен с г-н Костадинов, че темата е важна. Ама тая изключително
важна тема едва ли е в момента. Когато идва министъра на образованието, когато се
събираха директорите на училищата, когато се поставяха въпроси тогава беше редно да
имаме по активно участие.имайки пред вид, бъдещи насоки…бяха поставени.
Относно политически нагласи разбирам открихме сезона почнахме с декларациите.
Така сигурно е редно. Проблема с дофинансирането не казва кмета на кой колко.когато си
говориме за учебно заведение на територията на града, че има противоборство това е
резонно.докато режима на финансиране е сибсидирана, брой ученик брой пари това ще го
има. Как може г-н Костадинов да ти кажат твойто дете или мойто дете от утре отива да учи
в „Христаки Павлович“ а няма да учи еди къде си. На какво основание? В конкретика когато
имаме въпроси е хубаво да се обръщаме към експерти в залата.
Тошко, с най-голямо уважение мога да кажа, че е един от най-добрите експерти на
територията на областта. Ако към него има някакви въпроси отправяйте ги той ще ви даде
коректен отговор.
Относно селата аз имам малко по-различен прочит, но не може в момент когато
искат помощ от нас да не им я окажем. Аз съм по-склонен дофинансиране да отива към
селата отколкото към учебните заведения в града. На откриването на учебната година в
Яхиново тук е и сегашния директор г-н Станкев това беше първото нещо, което си позволих
да кажа:“ Това учебно заведение е на вас, на деца на родители, на кмет, на директор тогава
сме ние.“ Защото не може от селото 40-50 деца да идват в града а ние да си говорим
дофинансиране. Възниква и друг въпрос директорите на тези училища не са безгласни
букви, нито фактор с който не трябва да се съобразяваме. Ако той има интерес това да се
случи той ще обикаля. Давал съм пример Гергана от Крайници.как може тя да обикаля по
съседните села да ходи в Червен брег и Яхиново а не може г-н Станчев да стои и да чака
кой ще дойде. Дофинансирането е стъпка към закриване. Това и на вас ви е ясно.влезат ли в
режим слети паралелки пиши го бягало учебното заведение.
На моята съвест тежат затваряне на 3 селски училища. Закрихме Бистрица, Червен
брег, Джерман. Колегите отляво бяха доволни. Кмета закри учебните заведения в 3 от
големите села.кмета ги закри. Не ги закриха родители, деца и персонал.Защо? защото на
Джерман децата идваха да учат в Дупница. От Гиздова махала се караха 80 деца в Джерман.
Ицо общината не вози, общината не осигурява транспорт на никое село и да вози към
определено учебно заведение.
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Извинявам се за патоса, темата наистина мислех да не я обсъждам защото е рутинна
докладна.
Има право г-н Костадинов трябва да се направи нещо, но да го правиме мъжки.
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Чимев.
Реплика на г-н Костадинов.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Когато министъра беше тука аз бях и не си спомням някой да беше по-активен от
мен. Освен Славчо некакви безсмислени брътвежи, друг не чух да каже нещо. На министъра
поставих въпроси като за министър. Зададох 3 въпроса. Казвате няма хаос. Нима не ваша
заповедта за райониране, за постоянен адрес. Нима не е вярно това? Тука е тънкия момент.
Ако ОбС реши да игнорира тази наредба ще намериме начин и ще игнорираме. Аз също не
споделям мнението за райониране. Само, че то решава някои въпроси като запазването на
училища.
По отношение на селските училища. Вие направихте декларация, че сте за запазване
на училищата. Тази декларация ще имате възможност при приемането на бюджета да
докажете, че е вярна. Защото запазването на селските училища минава през дофинансиране.
Тука съм съгласен с вас и госпожата на Самораново може да потвърди никъде не си
позволих да си правя популизъм и особено на персонала на училището. На Валя Грънчарова
и други им казах и вие ще се включите в спасяването на училището и най-вече вие ще се
включите. Ще направите така децата да изберат вас. Тука сме на едно мнение с вас. Няма да
се бия в гърдите като някои колеги аз ще ви помогна аз ще ви спася. Ако училището не е
училище не заслужава да бъде спасено. Аз искам да спася ученика. Аз също съм гласувал за
закриването на училищата обаче в Джерман все още продължава раната да кърви. Ние в
нашата декларация записахме, че възстановяваме училището в Джерман и очевидно няма да
успееме. Защото не сме популисти и нямаме кмет. Това ни кара г-н кмете да ви предложиме
някакъв нормативен документ да го приеме целия ОбС….
Благодаря.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Андреев заяви…
Г-Н СПАС АНДРЕЕВ - общ. съветник:
Относно въпроса на г-н Чимев.
Може ли в Яхиново детската градина да е пълна а училището празно. Деца от
Крайници да се карат в Яхиново, защото нямаме директор на детската градина в Крайници.
Затова са така нещата по селата.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Андреев.
Г-н Павлов.
Г-Н СЛАВЧО ПАВЛОВ - общ. съветник:
Уважаеми колеги,
Г-н кмете.
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Нямах намерение да взимам думата, тая тема я дъвчеме 3 години. Видно
политическия сезон е започнал. Все по-трудно ще става на някои хора да стоят и слушат
глупостите.и на мене ми е трудно да стоя и слушам глупости, които съм слушал 3 години.
Проблем със селските училища има и не е мястото тука да се биеме в гърдите кой работи и
кой не работи. Да г-н Костадинов само вие работите, никой друг не работи. Вие сте
призовали Валя Грънчарова да поеме отговорност. Все едно тя досега не е взимала
отговорност, не е поемала отговорност. Ние като общ.съветници никога не сме се изказвали
в зала по отношение на тия училища. Все едно ние с Валя Грънчарова не направихме ясна
таблица за метода на разпределяне на средствата за училищата….стана, че кмета предложи
90 000 допълнително за финансиране на селските училища. Все едно вие ходите 3 пъти до
министерството на образованието и осигурихте 20 000 за чинове и оборудване на
Самораново и „Евлоги Георгиев“. Ние не се грижиме…ние които не ставаме през 5 минути
на микрофона…нас не ни интересува. Нито наредби, нито докладни ще решат проблема на
селските училища. Аз и много други хора търсят тези революционни предложения и мислят
по друг начин. Аз не виждам решението на този проблем нито в дофинансиране, нито в
наредби….ние няма да караме хората насила да учат…ние трябва да решиме проблема
кардинално и докато разглеждаме проблема единствено…без да е в целия контекст на
състоянието на селата и нашата община ще продължаваме да си тъпчеме на едно и също
място.
За мене този проблем съществува, защото е такъв статута на селата. Заради лошата
инфраструктура, заради лошия начин на живот, заради обезлюдяването….докато
разглеждаме проблема за училищата без да го включиме в целия контекст…да решиме
демографския проблем на тия села, да осигуриме приходи и препитание на тия хора и да ги
направиме атрактивни за живот проблема с училищата ще съществува. Това е разговора,
който бъдещото ръководство трябва да води да вземе ясно решение, което не е от днес за
утре. То изисква дългосрочна работа.това нещо колегите от ГЕРБ и други ще споделят една
моя идея революционна можем да кажем какво може да промени статута на най-близките и
големи села до нас Самораново и Яхиново. Едно от моите предложения, които ще дам на
ОбС, на кмета и експертите да помислят да ги направиме квартали на Дупница. Това ще
промени мисленето на пората, че те няма да водят своите села в селски училища. Това ще
позволи на експертите да ги включиме в инфраструктурни програми. В рамките 6, 8, 10
години ще направят Самораново най-добрия квартал на Дупница, Яхиново едно прекрасно
място за живеене. Ще ги включиме в програмите за финансиране….както сега оправяме
ЖК „Бистрица“. Тези поколения, които сега растат ще имат съзнанието, че живеят в
квартал на Дупница и за тех няма да бъде срамно да пращат детето си в селско училище.
Решението на този въпрос е дългосрочен. Не е нито в . В рамките 6, 8, 10 години ще
направят Самораново най-добрия квартал на Дупница, Яхиново едно прекрасно място за
живеене. Ще ги включиме в програмите за финансиране….както сега оправяме ЖК
„Бистрица“. Тези поколения, които сега растат ще имат съзнанието, че живеят в квартал на
Дупница и за тех няма да бъде срамно да пращат детето си в селско училище.
Решението на този въпрос е дългосрочен. Не е нито в наредба, нито в
събиране…нито в бля, бля…нито в предизборни кампании. Извинявам се за патоса, но моя
начин на работа е такъв. Ще го потвърди г-н кмета. Когато е имал проблем аз съм се мъчил
да го реша за мен е безсмислено да ви отегчавам говорейки без да върша работа по
микрофона.
Адмирирам ви за начина на работа г-н Костадинов. Вие сте експерт, добре сте
изучили наредби закони, статуквото. Но има един проблем, вие не може да излезете от това
статукво. Говорили сме го и с вас…трябва да се погледне по-алтернативно на нещата.
Имаме ръководство, което може да го направи. Никой дори и опозицията никога не са
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гласували против нещо, което е смислено. Това говори, че всяко правилно решение би било
подкрепено.
Излишно е да джафкаме и спориме кой къде вози…това са дребнавщини. Малко погенерално трябва да гледаме на нещата, по-далечна перспектива за развитие не само на
образованието но и за развитие на цялата инфраструктура. Общината ни се срива,
държавата ни се срива…така че това което може да запазиме трябва да го запазиме.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
За реплика да.
Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - общ. съветник:
Много мирише на популизъм г-н председател.
Уважаеми г-н Павлов аз съм впечатлен от вашето изказване. За много неща вие сте
прав. Прав сте, че това не е проблем който ще се реши за 3, 4…10 години. Вие сте прав.
Имахме един професор в болницата, който казваше Ени уникална операция. 9 часа минахме
оттам, вързахме оттам…е казва пациента. Е пациента почина, обаче операцията беше
уникална. Ние ще чакаме 10 години, когато хората идват и се молят за 5…10 лева, ние си
говориме за революционни неща за които нямам против и настоявам да се случат. Обаче не
си спомням поправете ме…не си спомням г-н Павлов някъде,някога да е дал такива
предложения. Сега с кмета и …сигурно сте ги обсъждали тия неща…и леко се забършете
нещо имате…немам нищо против.
Ето ние миналата година както е по правилник внесохме си предложенията където
трябва, кое се прие, кое не. Сега предлагаме отново…вие дайте вашите предложения. Сега
ако предлагате да спасиме Яхиново като го направиме квартал…разбира се, че има логика.
Има и други неща г-н Павлов.
Когато ме репликирате не …само с клишета да ме репликирате, защото знаете ми
манталитета, че съм разбивач на клишета. Вие не казвате едно нещо за училищата.
Споменавате имена, прехвърляте тези, аз предлагам реални неща и това което казвам е
истина.
Дайте думата на експерта г-н Петков да каже дали това което съм казал дали не е
верно.
Дали приема не беше хаос, дали не трябваше да бъде централизиран…въпрос на
политика е. ако решим, че ще бъде по един начин така да бъде. Аз съм по малките
прагматичните неща. Повече парички да дадеме на директорите….такива дребнички неща.
Благодаря ви.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря.
Г-н Пехливански заповядайте.
Г-Н ГЕОРГИ ПЕХЛИВАНСКИ - общ. съветник:
Това е най-силното изказване на г-н Павлов през тези три години. Много голяма част
от нещата съм съгласен. Костадин също каза верни неща. Г-н Павлов направи много добри
изказвания и в тех се виждат и предложения.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-н Пехливански.
Г-жо Симова заповядайте.
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Г-ЖА ДАНИЕЛА СИМОВА - общ. съветник:
Предложението, което искам да направя е да прекратим дебатите.
Преди това искам да кажа на г-н Павлов, че да си от село не е срамно. Аз съм родена
в Дупница, 50 години живея в Дупница, но от 2 години живея на село и се гордея с това.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Благодаря г-жо Симова.
Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебатите. Преминаваме към
гласуване.
Който е „за“ прекратяване на разискванията , моля да гласува.
Гласува се.
Гласували:
“ ЗА “
“ ПРОТИВ “
“ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ “

17
няма
1

Приема се предложението.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна 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

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

отсъства
отсъства
отсъства
отсъства

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

18
1
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 68, ал. 2 - 8 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОбС прие

РЕШЕНИЕ
№ 136
1. Общински съвет Дупница разрешава функционирането на следните самостоятелни
паралелки с брой ученици под минималния брой за учебната 2018/2019 година:

№

1.

2.

3.

Училище
„Св.св.Кирил и
Методий”

ОУ „Христо Ботев”

ОУ „Христо Ботев”

Населено
място
Яхиново

Самораново

Крайници

Паралелка
III клас
V - VI клас
/слята/
VII клас
ПГ
II клас
III клас

Брой
ученици
14

Недостиг
2

17

1

13
11
11
11

5
1
5
5

VI клас

12

6

VII клас

11

7

II клас

12

4

III клас

12

4

V клас

11

7

VI клас

15

3

VII клас

14

4

4.

ПГ „Христо Ботев”

Дупница

XД клас

16

2

5.

ПГХВХТ

Дупница

IXБ клас

17

1
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2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. септември – м. декември 2018 г. да се осигурят след
утвърждаване на Списък – Образец №1 за учебната 2018/2019 г., в рамките на утвърдения
бюджет за финансиране на дейностите.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
стандарти за финансиране за периода м. януари – м. септември 2019 г. да бъдат предвидени
при изготвяне на бюджет 2019 г. на Община Дупница, съгласно изискванията на Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Дупница допуска предварително
изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен интерес, който от
закъснение на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда.

***

***

***

***

***

***

ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Всички говориме колко е важно селските училища. Искам да благодаря на колегите,
които са в залата независимо от коя политическа партия са, защото именно положителните
гласувания водят до реални решения. Говориме за дофинансиране на селските училища.
Нека жителите чуят ето тези колеги са гласували за дофинансиране на паралелките в
училищата. Защото една от точките бюджета 2017 година…нека бъдем по-активни колко
човека бяха тогава в залата. Нека бъдем активни когато се изискват решения. Не винаги
говоренето дава реални действия. Направихме среща с кмета с председателя на „Байт“ IT
компаниите. Не сме го споделили, защото продължаваме да работиме. В Дупница има
училище в което има такива паралелки.
Г-н Чимев заповядайте.
ИНЖ.МЕТОДИ ЧИМЕВ – Кмет:
Имам молба към журналистите. Минаха ония хубавите изказвания, колегите излязоха.
Благодарете на тия 18 човека. Щото ако не са те да се гласува докладна отзад жално
гледащите двама директори, които чакат 3-4 часа да получат това което очакват от ОбС
нямаше да се случи. Иначе много сме велики. Ако не беше минала докладната нямаше да има
дофинансиране. Техния персонал ще се чуди откъде и за заплати да вземе. Искам да го
отразите.
ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Преминаваме към следващата докладна записка. Докладна записка от инж.Методи
Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Допълване на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2018 година. /вх. №
532/25.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК.
Г-н Костадинов. Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Преминаваме към изказвания. Няма заявки.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна 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

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

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

21
няма
няма

НА ОСНОВАНИЕ: Чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от Закона
за общинската собственост, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за
общинската собственост, с §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за
устройство на територията, ОбС прие
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РЕШЕНИЕ
№ 137
1. Общински съвет Дупница дава съгласие да се допълни Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Дупница за 2018 год. с
нов раздел след раздел VІ, както следва:
VІІ.
ЗНАЧЕНИЕ
№ по
ред
1.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО
ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ

''Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр.Дупница, в
рамките на поземлен имот с идентификатор 68789.27.518 по КК и КР на гр.Дупница,
община Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004
на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: град Дупница,
местност Злево, с площ: 21 919 кв.м, трайно предназначение на територията:
Нарушена, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци /сметище/, стар
идентификатор: няма, номер по предходен план: 261. Сгради, които попадат върху
имота: Сграда 68789.27.518.1, застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1, с
предназначение: Административна, делова сграда.

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Дупница за 2018 год.. в част ІV “Имотите, които общината има
намерение да придобие в собственост'', със следния имот: Поземлен имот с идентификатор
68789.27.537 по КК и КР на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени със
Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-47 ОТ 31.01.2012 на
Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес на поземления
имот: град Дупница, местност Злево, с площ: 88 339 кв. м /осемдесет и осем хиляди триста
тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Друг вид дърво
производителна на гора – собственост на МЗХГ.
3. Общински съвет Дупница дава съгласието си да бъде прехвърлена на Община
Дупница безвъзмездно собствеността върху поземлен имот – държавна собственост,
представляващ: Поземлен имот с идентификатор 68789.27.537 по кадастралната карта и
кадастралните регистри и КР на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрени
със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 год. на изпълнителния директор на Агенция по
геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед: КД-14-10-47 ОТ
31.01.2012 на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Кюстендил, с адрес
на поземления имот: град Дупница, местност Злево, с площ: 88 339 кв. м /осемдесет и осем
хиляди триста тридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията:
Друг вид дърво производителна на гора – собственост на МЗХГ.
3.Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата по
придобиване на собствеността.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
Следваща докладна е докладна записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община
Дупница, относно Приемане на решение за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост.. /вх. № 537/27.09.2018 г./
Колеги, нека чуем становището на ИК.
Г-н Костадинов. Положително становище.
Благодаря г-н Костадинов.
Преминаваме към изказвания. Няма такива.
Преминаваме към гласуване на цялата докладна 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

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

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

21
няма
няма
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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. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и чл. 76, ал. 1 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
№ 138
1. Общински съвет Дупница взема решение за отдаване под наем на 118.77 кв. м,
представляващи: основна зала - 57,77 кв. м; помещение /сепаре-голямо/ - 23,00 кв. м;
помещение /сепаре-малко/ - 12,40 кв.м; складово помещение - 19,20 кв.м и тоалетна - 6,40 кв.
м /съгласно служебно писмо № 08-09-1458(1)/25.09.2018 г. на Главния архитект на Община
Дупница/ находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 68789.17.10.1 /землище
шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район седемнадесет,
имот десет, сграда едно/ по КК и КР на гр. Дупница, одобрени със заповед Заповед № 300-556 от 30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и
кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,
адрес на имота: област Кюстендил, община Дупница, град Дупница, улица „Иван Вазов“ №
19 /деветнадесет/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.17.10,
застроена площ 205 /двеста и пет/ кв. м, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Сграда за
култура и изкуство, със стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
представляваща: Масивна двуетажна сграда - "Околийска къща", построена в имот
планоснимачен № 1590, в п-л ХІ, кв. 62 по регулационния план на град Дупница – публична
общинска собственост съгласно АОС 211/03.08.1998 година., при следните условия:
1.1. вид на търга – публичен търг с явно наддаване;
1.2. начална тръжна наемна цена – 475.08 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и
осем стотинки/ месечно без ДДС;
1.3. депозит за участие –представляващ 20 % от началната тръжна наемна цена в
размер на 95,02 лв. /деветдесет и пет лева и две стотинки/;
1.4. стъпка за наддаване – представляващ 10% от началната тръжна наемна цена по т.
1.2 от настоящото решение в размер на 47,51 лв./четиридесет и седем лева и петдесет и една
стотинки/
1.5. срок за отдаване под наем - 10 /десет/ години.
1.6. цена на тръжните документи - 120,00 лв. /сто и двадесет лева/. Върху цената се
дължи ДДС.
2. Условията на търга, както и тръжните документи да се утвърдят от Кмета на
Община Дупница, съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
3. Упълномощава Кмета на Община Дупница да проведе процедурата и сключи
договор за наем със спечелилият участник.
***

***

***

***

***

***
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ИНЖ. ЕМИЛ ГУЩЕРОВ – Председател:
С това дневния ред беше изчерпан.
Благодаря на всички колеги за търпението и усилената работа която положихте.
Закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 13.10 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/ инж. Емил Гущеров /

ПРОТОКОЛИСТИ:

1. / Вяра Бързачка - главен специалист”ООбС/

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

3. / Дайана Илиева - Михайлова - старши специалист ”ООбС”/
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